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إن منصة كتبنا للنشر الشخصي غير مسئولة عن أراء المؤلف وأفكاره، 
وتعبر األراء الواردة في هذا الكتاب عن أراء المؤلف وال تعبر بالضرورة عن 

أراء المنصة والعاملين فيها.





اإلهداء
إىل إماَمي هذا الطريق الذي اختطاه يف روحي بياًن وسحرًا ..
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يف ذلك اليوم البعيد - الذي يبدو اآلن أنه ابلفعل بعيد - كنت أتلمس 
ذلك السحر اجلديد، ذلك األبيض البتار الذي أقبض عليه بيدي وأُلّوِح، 
فيلمع يف شعاع الشمس، أو ُيربق حتت ألألة النجمات، كنت أتذوق 
للمرة األوىل سطوة الكلمات، عندما عَرَفت سبيلها إىل يدي ألول مرة 
شعرت بسطوهتا، كانت كوحي ُيصِفُدين عرقًا، كنت كلما دخلت على 
فكرة ابلكتابة انطلقت أنملي يف الضغط على أزرار األحرف، فكأهنا 
حتدث شررًا من االحتكاك العنيف على اللوح، رصاصاٌت مندفعة ترغي 
وتزبد حىت تنفد جعبيت. كنت ال أبدأ بكتابة شيء إال وأشعر أنه يتدفق 
مين تدفق الصخر حيطه السيل من عٍل، وال يتوقف إال وقد أمسكت 
السماء وانقشعت سحب أفكاري احلُبلى، فيعود املاء هادًئ رقراقًا، وأقرأ 
ما كتبت فإذا نفسي هتتاج مرة أخرى دامعة حيًنا وابمسة آخر، وما إن 
أنتهي حىت أغمد سيفي يف حمربته وأمللم جفوين وأستسلم لألحالم. كان 
ذلك اليوم البعيد قبل أكثر من عقد من اآلن. عندما كنت يف مقتبل 
العشرين، مل تكن الكتابة حينها إال صهوة أمتطيها ألعرب هبا من عاملي 
اخلاص إىل عوامل الناس، صوًت واهًنا، ولكنه كاٍف إلزعاج من حويل كي 
يلتفتوا إليه، كالوليد الذي ال حيسن إال الصياح، لكن صياحه كاٍف كي 

يشغلهم مجيًعا.
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وكنت مولًعا أشد الولع بفكرة الثورة، وكان احلب هو الذي فتق الفكرة 
يف نفسي، فإن الرجل الذي حيب وال حيسن الثورة ملا حيب وملن حيب 
يكاد حبه يذهب سًدى، أو يصبح حربًا على ورد تذبل أوراقه، أو يبقى 
عبقها يف أصداء الزمن، ال فرق، فإن األسى هنا وهناك حينئٍذ واحد، 
والثورة« كل  »احلب  ضمريي  يف  استوى  الذي  العنوان  هلذا  ونذرت 
األوراق اليت كتبتها يف هذي األعوام بكل محاسة ومحاقة شاب طارف 

مل تغلبه جتارب احلياة بعد.
مل يكن احلب الذي فتق مشاعري هو ذلك الشعور الذي يغزو وجدان 
الفتيان يف صوب ذلك املنال البعيد الذي ال ينالونه إال بعد سين الدراسة 
بستار  احملجوبة  املكنونة  تلك  إىل  قد كان شوقًا جارفًا  نعم،  والعمل. 
الغيب، اليت يتقاذفين تيار األقدار حتًما إليها يف هناية املطاف، ولكن 
أيًضا كان حب القوم الذين جئت منهم، واألرض اليت نشأت عليها، 
ذلك  قُلص  فقد  أن جئت،  يوم  الذي وجدته  على حاهلا  ليس  لكن 
التاريخ،  يف  ورحابتهما  اجلغرافيا  يف  ابمتداداهتما  أحببتهما  لقد  كثريًا، 
أحببت »األمة«، واعتربهتا أكثر تعبريًا النتمائي احلقيقي عن »الوطن«، 
لذا كان هذا احلب جارفًا وواسًعا، يهيج ويثور مع كل جرح يُنكأ يف 

هذا االتساع.
وكان عامل »املدونت« يف مطلع فوريت هذه جديًدا، طلعت سناايه يف 
عوامل اإلنرتنت حديثًا، وكان كلمايت أشبه ما تكون ابلبيارق أعالًما على 
أفكاري ومشاعري، فسميت مدونيت آنذاك ابلبيارق، مث أخَذت مادة 
اتساًعا عظيًما بكل معانيها من أول أصوات  االسم يف نفسي تتسع 
حروفها: الباء حرٌف انفجاريٌّ شديٌد، تنفجر به الشفتان كما تنفجر 
تتابع  من  ينتج  تكراريٌّ،  حرٌف  والراء  البريق،  وهج  يف  الثورة  براكني 
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ضرابت اللسان يف سقف الفم، كما تتابع ضرابت ذلك الفىت احلانق 
على أسقف العامل إال سقًفا واحًدا إهليًّا ميسي السماء، والقاف الذي 
هو انفجاري أيًضا، ويف آخر الكلمة له قلقلة ترج األمساع وجتعل من 
قذائف احلق صوًت جملجاًل يربق ويرعد ويدوم صداه – حىت بعد أن 

تنتهي ثورته ويذهب صوته – يف ثنااي الزمان واملكان.
ومل أنتِه عند األحرف ونظامها الصويت، بل ابتديت، فمعجمي ما زال 
يقلب يف مادة االسم الذي خيرج منه أول ما خيرج الربق، ذلك املخلوق 
العجيب الذي يولد ليموت، يعيش حلظات قليلة ندرة، لكنها كافية 
ألن خيطف أبصار الظاملني، أو يضيء ملن يريد أن ميشي فيه وسط ظُلمة 
البارق فهو السيف الذي ِباله ال يقوم لضعيف حق، وال  احلياة؛ أما 
يندفع إىل هاوية ابطل؛ والبارقة هي البشرى بعد اجلفاء، هي السحابة 
الواعدة ابخلري واملاء النازل من السماء زالاًل على الناس، وأخرًيا ألطف 
الرجل  أبرق  قلت:  فإذا  الفعل،  معىن  هو  نفسي  إىل  وأمضاها  املعاين 
وأرعد، أي أرهب وهدد وتوعد؛ وإذا قلت أبرقت املرأة وأرعدت، أي 

سفرت، تزينت وجتملت.
وكذا كلمايت ألفيتها ترق رقة العطر يف خد احلبيب، وحتد حدة الشفرة 

يف صفحة السيف، ويف كلٍّ أن َولٌِه جمذوب يف ذلك العامل األثري.
عبقه  يل  تفتح  الذي  االستطراد  هذا  فإن  بدأنه،  ملا  نعود  وعلى كل 
من الزمن التليد ليجعلين أقدم بني يديَك أمر عالقيت العجيبة ابلعربية، 
ينظر  حبيبته  على  املكب  احملب  ولع  هبا  مولع  فإين  وفنًّا،  وثقافًة  لغًة 
مباهرها، كما  له من  حملاسنها ويتعبد يف حمراهبا، وكلما غاص فتحت 
رأيَت فمن أحرف ثالثة ارتضيتها مادة لعنوان مدونيت اندلقت عليَّ كل 
هذه املعاين. وعلى الرغم من ذلك فإين واأسفاه حبيب عابث، وخليٌل 
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نكر لنعمائها الذي تبديه يل من مفاتنها دوًن عن كثري من اخللق؛ ألين 
املقيم، رحت  والقرب  واملداومة  أتعهد كل ذلك ابحلفظ  أن  بداًل من 
وحني،  املتباعد كل حني  ابلتالقي  منها  مكتفًيا  الوداين  أهيم يف كل 
ورغم أين بعد كل لقاء تُرَوى فيه روحي من مباهجها أعاهد نفسي أن 
أمكث متفيًِّئا ظالهلا الوارف أجد نفسي أهيم يف التيه اهلجري مرة بعد 
مرة، وال يبقى من أمر مقامي عندها إال أمنية عندما يسألين أحدهم: 
لو أنك متلك مااًل وفريًا يكفيك عن تلمس الرزق يف دروب احلياة ما 
كنت تفعل مما حتب وتشتهي؟ أقول له: كنت أالزم العربية لغًة وثقافًة 

وفنًّا، أقرأ وأكتب وال أملُّ.
وابلرغم من ذلك فإن تلك احلالة اليت تلبست قلمي اآلن، وهذا الوصف 
الذي أصفه، مل أستطع أن أغوص فيه إال بعد أن خلعت عن نفسي 
هذي العشر السنوات، وعدت بقلمي إىل ما كان عليه، فإن األمواه 
ته أميا تغيري، غريته كما ينبغي  اليت جرت يف النهر كل تيك األعوام غريَّ
الناَس، وغريته ألن يف هذا الزمن حتديًدا يتغري كل  ألي زمن أن يغري 
شيء. يف تلك القنطرة من العمر اليت يتحول معها الفىت منا من فارس 
مهجي حيل ويرحتل يفر ويكر يصيب ويكف كيما يشاء، إىل رجل ذي 
تكاليف ومكانة ما وخط حياة آخٍذ يف الثبات والوضوح يوًما بعد يوم، 

قاطٍع بينه وبني ما كان يف تلك األايم اخلوايل.
يديك،  اآلن بني  ما هي عليه  العشرينية هذه أضعاف  أوراقي  كانت 
كنت أحشد فيها كل ما كتبته يف هذه السنوات العشر من كالم شعوري 
شبيه ابألدب، أو حوادث عايشتها وخلعت عليها من نفسي وقلمي 
فيها،  اليت كتبت  املنصات  مبثوثة يف  شعورًا ووصًفا إىل مادة صحفية 
إىل نظرات وفكريات يف السياسة واالجتماع وهوامش على علوم عربية 
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وإسالمية تلمَّست أول طريقها، ولكين أتيت على كل هذه الصنوف 
فنحيتها ما عدا الصنف األول، إذ إن الزمن وأن جاوزا كل ما كتبته يف 
غري عامل احلس والشعور تقريًبا، فأصبحت جل األفكار ساذجة أخجل 
من قراءهتا، أو مغربة كأمنا حفرت على أعمدة معبد قدمي ال تنفع أحًدا 
الفىت  وال تضر، وملا كانت غاييت يف مجع هذه األوراق أن ينظر فيها 
املقبل على العشرين، فيعرف منها وينكر، ويبصر ما ال يغين عن جتربته 
اخلاصة، ولكن ما يؤنس فقط هذه الرحلة اليت يبتديها، ملا كانت غاييت 
الوجدانية وما عايشته من  الرحلة  ما ال خيص هذه  فإين رفعت  ذلك 

حوادث حىت يستقيم األمر يل وله.
غري أين ال أخص ذلك الصنف من الناشئة فقط، ولكين أيًضا أخصين 
وأخص جيلي من الذين أحبروا اليوم لتوهم بعيًدا عن جزر العشرينيات 
من العمر، علهم جيدون يف هذه الكلمات سلوى ملا تركوه أو يستطيعون 
أن أيخذوا من هذه األوراق صناديق ذكرايت حيشون هبا مراكبهم اآلخذة 

يف االبتعاد خملفًة وراءها زمًنا لن تزيده األايم إال بعًدا متطاواًل.
مث إنين بعد ما رفعت ووضعت نظرت إىل ذلك الزمن املخصوص الذي 
أثبت ما كتبته فيه، ليس الزمن الذي يبدأ بشكل عام من العشرين إىل 
وينتهي   2007 بعام  يبدأ  الذي  ولكن  منا،  الفىت  عمر  من  الثالثني 
بعام 2017، فوجدته كان مثقاًل ابألحداث اليت رمبا مل متر على عقد 
مثله يف وطننا هذا منذ عقود، وشعرت أن ما كتبته على هامش تلك 
احلوادث يستحق هو اآلخر أن يضمن هنا، ومل أيِت يل هذا الشعور 
يف بداية األمر، حيث ظننت أن أرابب الكتابة سيكثرون من ذكر هذه 
األعوام وحوادثها يف كتبهم ومؤلفاهتم وسيكون ما أبثه بينهم قلياًل ال 
يقاس إليهم؛ ولكن ظين هذا خاب كثريًا إذ أرى األايم تكر، والذكرايت 
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تتباعد وهترتئ أثواهبا، وال أجد فيما ُيكتب ما وثقته على عجل غري 
قاصد إىل نشره.

وبني هذا وذاك قد جيد املطالع لألوراق نفسه تئًها، تذهب بنفسه ورقة 
يف األعايل وختفض به أخرى إىل السفوح، فال يقسون على إذ إهنا ُكتبت 
متفاوتة يف الوقت والنضج واألحالم وأردهتا كذا بال تنقيح وال تعديل 
نفسه، ويرى  يدرك كذلك من  ِمزاجي األخري عله  حيلمها محاًل على 
ذلك األثري الذي يكرب وينجلي مع كل ورقة منها، وثبت بعض تواريخ 

هذه األوراق عل ذلك يساعده على تتبع ذلك اخليط الناظم.
ولتعلم أيها اآلخذ مبفتتح تلك األوراق أين قد آمنت بقضية وآليت أال 
الباهرة  القوة  هي  اليت  البيانية  الكتابة  قضية  وهي  عن كلمايت،  تنفَك 
العربية يف نفسي كاجلميلة  أدَّعي، وكأمنا كانت  العربية كما  يف أحرفنا 
الناعسة فأيقظتها قبالت الرافعي واملنفلوطي علًما هذا الفن، ويكفي أن 
نقرأ مقدمة املنفلوطي يف النظرات، ومقدمة الرافعي لوحي القلم لتدرك 
فكرة الكتابة البيانية املنبئة عن مكنونت النفس، تلك العصا الساحرة 
اليت ما إن تلمس األشياء العادية اهلامدة حىت تدب فيها احلياة، فرتى 
احلزن طافًحا ابألسى الذي تتَشقَّق منه القلوب، واألمل غاصًّا ابحلنظل 
الورود يف  يفتح  الذي  حافلة ابحلبور  واهلناءة  الروح،  منه  تتقرح  الذي 
النفوس؛ وال ليس احلس الوجداين فحسب، وإمنا كل منظر يف احلياة، 
كل طلعة مشس أو غسقة ليل، كل قطرة مطر أو ضربة موج؛ كل نظرة 
عجلى أو طعمة سائغة أو غفوة عابرة، كل لفتة يف هذه احلياة عندما 
تالمسها ريشة البيان حتوهلا إىل لوحة فنية ترسل يف النفس ما ترسل، 
وحتث الرائي على أن يستقبل من هذا احلياة أكثر مما تبدي له النظرات 

العجلى.
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وقد عاب عليَّ أنس أين ألعب ابأللفاظ لعًبا، أو أين أغوص يف الغريب 
النص  فيثقل  والزخرف  الزينة  إىل  أعمد  أين  أو  أُِبني،  وال  املعاين  من 
ويستغلق على األفهام، ويقولون قولة قدمية: ملَ ال تكتب ما نفهمه؟ فما 
أجد يف كنانيت ما أرمي به هذا القول وأفنده أروع وأهبى من كلمات 
الرافعي يف بيانه »إذ عابوا عليه من قبل السمو األديب أبنه قليل، ولكن 
اخلري كذلك، وأبنه خمالف، ولكن احلق كذلك، وأبنه حمري ولكن احلسن 
كذلك، وأبنه كثري التكاليف ولكن احلرية كذلك. إن مل يكن البحر فال 
تنتظر اللؤلؤ، وإن مل يكن النجم فال تنتظر الشعاع، وإن مل تكن شجرة 
الورد فال تنتظر الورد، وإن مل يكن الكاتب البياين فال تنتظر األدب.«

لكين ال أدعي أنين كاتب بياين فأن يف أول الطريق، وال أدعي أن ما 
أكتبه أدب فما هو إال جمرد حماوالت، وما أن ممن أنتسب إىل طريقهما 
الرافعي واملنفلوطي – شيًئا وال حىت مستحًقا ألكون تلميًذا هلما،   -
إمنا حايل معهما كحال الذي أراد أن يقول شعرًا فذهب وحفظ ألف 
بيت، مث ذهب ونسيها مث قال شعرًا، أحسب أنين كذلك قرأهتما منذ 
سنوات كثرية مث مل أتعهدمها طوال تلك الفرتة فأصبحا كباقي الوشم يف 

ظاهر اليِد.
وإن هذا الكتاب الذي حدثتك عن فكرته وعن مضامينه وعن أسلوبه 
هلو بعد كل ذلك كتايب الثاين الذي حق له أن يكون األول، فهو الثاين 
بعد »يوًما ما كنت إسالميًّا«، والذي صدر قبل مخسة أعوام من اآلن، 
وهو األول إذ إن ملفه مفتوح على حاسويب القدمي من تسع سنوات 
تقريًبا، وال أواري يف أنين كنت أقدم خطوة وأؤخر أخرى طوال أربعة 
أعوام تقريبا يف نشر هذا الكتاب ألمرين، أوهلما هو اخلوف من اجلمهور 
الذي تلقى الكتاب األول ابلقبول ومحلين بوصوله إىل قلوهبم وعقوهلم 
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محاًل ثقياًل أبن يظهر الكتاب الثاين يبزه ويعلو عليه، وهذا الكتاب بعُد 
يف موضوعه وأسلوبه بعيد عن األول، وليس فيه منه إال املقال الذي 

ابتدت منه فكرة الكتاب األول أثبته بنفس العنوان والتاريخ.
الثاين فهو تعاقب األحداث السريع وتغري األفكار ال أقول  أما األمر 
عاًما بعد عام، بل شهرًا بعد شهر، ونظري لكل ما متر عليه األايم بعد 
كتابته ابالرتياب والظنة فيما حيمله من حس وفكر، ولوال ضينِّ على 
هذه األوراق من أن أحبسها فتحبسين هي عن كل كتابة قادمة؛ ونصح 
بعض األحباب واإلخوان أبن أقدم وال أحجم عن هذا، آلثرت أن تظل 

حبيسة ملفايت ال تشم رائحة احلرب.
تبحث  أال  نصحي  وخالص  أوراقي،  تستفتح  أدعك  أن  ميكنين  اآلن 
فيها عما يروقك أو ال يروقك، ولكن أن تبحث يف نفسك عما تفتقه 
لك تلك الكلمات. فإن مل جتد شيًئا فال طائل من مضيك فيها، وإن 
وجدت فهذا عني املراد وغاية الطلب، وهللا أسأل لكل فؤاد يطلع على 

هذه الكلمات من اخلري مفاحته ومن احلياة بقيتها اآلخرة.

أمحد أبو خليل 
القاهرة – 2018
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عندي عشرون وَمن أن يف ُكّتاب الزمان حىت يكون عندي – 
غريهم – ِعنُد ..
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عندي عشرون

2007 / 6 / 9                                         
    صوت املنبه أخذ يدق، ويدق حىت أمتَّ عشرين دقة. تثاقل جسدي 
الكليل مستيقظًا. متعب العينني من سهر األرق، ترنح مرة يف اهلواء قبل 
أن يتحسس قدميه، ساقها حبذر، توضأ بتلقائية شديدة، يقطر املاء من 
جنبات وجهه فيكشف عن قسمات قاسية كأهنا ما عرفت يف احلياة 

فرحة.
قبل أن يهم ابخلروج، وقعت عيناه على ورقة التقومي املعلقة على ابب 
الغرفة، وجد مكتواًب عليها 10 / 2007/6، هُبت وكأنه ال يعرف ذلك 
اليوم، وكأن رأسه مل يزل به وجع من التفكري به منذ أشهر عدة، وكأن 
قلبه مل يزل خيفق كل ساعة تقربه من هذي اللحظة. مد يده نزع الورقة، 

دسها يف جيبه مث مضى بعدما أطرق بُرهة.
يدلف عرب درٍج فيخاله حيوي عشرين بسطة، ينزل للشارع املظلم أعمدته 
كعشرين مشعة حمرتقة، هترب عيناه لتفتش يف السماء، ينظر إىل القمر 
فإذا به مكانه مل يتحول منذ عشرين ِحجَّة. فإذن ما الذي حتول وتبدل، 
ما اجلديد يف هذه اللحظة اليت حتًما مرت على أنسي كثٍر طوت األايُم 

حياهتم صفحة صفحة.
اجلديد! اجلديد أنه مل يفرح بذلك أية فرحة، وما يتمىن ممن حوله أن 
يهنئوا، بل أن يعزوه فرًدا فرًدا، يعزوه ويعزوا ذاك الزمان الغريب الذي 
املكان  وهذا  من حظه،  العشرون  السنوات  هذه  تكون  أن  قضى هللا 

الذي ُخط له أن يعيش فيه هذه املدة.
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عشرون عاًما رمبا ال يتذكر منهم سوى عشرة، رمبا أصاب فيها شيًئا من 
مبتغاه، لكن كمن أصاب مبخيطه من البحر الزاخر قطرة، قضى أغلبها 
على كرسي موثوق إىل طاولة مكوم على الكتب واملذكرات، ما عدا 
ذاك املشهد كان على هامش احلياة، فما ذكر له أيُّ شخص أن وظيفته 

يف احلياة أن يفعل أيَّ شيء سوى املذاكرة والتفوق، وال مرة!
آخر  يف  الذي  املسجد  على  يتبقَّ  ومل  قلبه،  على  األنت  هذه  تدور 
شارعهم سوى عشرين خطوة، وهو ما زال يتمىن أال يكون إمامه يف 
الصالة عم الشيخ عطوة. بل، يتمىن أن جيد ذلك الشيخ اجلليل الذي 
رآه يف حلمه، وهو ما يزال يتفرس الوجوه، يبحث عن بطل من األبطال 

يشركه يف أثقل أمانة على وجه األرض.
أجل يتمىن أن جيد عبد هللا بن أيب قحافة حيدثه عن صاحبه حممد بن 
عبد هللا الذي جاءه يف يوم من األايم وقال له إين نيب يوَحى إليه فآمن 
به وصدقه، مث انطلق يبحث عمن حيمل هذا الدين ويبلغه يف العاملني، 
فلم خيرت عشرين من الرجال يف سنه، ولكنه خيتار من أول ممن خيتار فتية 

مخسة. رجال يف عصرهم.
خيربه ذلك الشيخ كيف أنه دعا من أول ممن دعا الزبري ابن اخلامسة 
عشرة وصاحبه طلحة. سعيدا )ابن زيد( وهو أيًضا يف اخلامسة عشرة. 
سعًدا )ابن أيب وقاص( ابن السابعة عشرة. وحىت أكربهم سنًّا مل يكن إال 
األرقم ابن العشرين، فريجع هبم إىل النيب فيجده يصلي وخلفه - من غري 
زوجه وبناته - فتـََيان مل تبلْغ سنُّ أي من هؤالء اخلمسة، مها عليٌّ وزيد 
يف ِسن الصبية. فيصريوا هكذا أول عصبة يف الدين اجلديد. سبعة فتية!

على  يزال  وال  األرض  غاصت يف  وأكثر حىت  أكثر  قدماه  به  تهت 
املسجد العشرين خطوة نفسها، ال يصدق أن أييت رجٌل يف هذا الزمان 
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حىت ولو كان يبحث عن موظفني له يف مشروع أو شركة، مجاعة جديدة 
أو فكرة، مؤكد لن خيتار أحًدا يف هذه السن طبًعا، ألبتة، يتساءل يف 

حسرة أشركة أهم أم أعظم دعوة؟
ولكنه مل يتحرك بعد ألنه ما زال يتمىن أن يتحقق حلمه. يتمىن أال جيد 
من جبواره يف الصف سيد ابن احلتة، بل جيد ذلك الشاب اثبت املراس 
حاد املالمح أمسر الوجنات، يقول له: نعم أن أعرفك لقد. لقد حدثين 
عنك ذلك الشيخ اجلليل منذ ثواٍن، ذلك الشيخ الواقف هناك. ينظر، 
فإذا به قد اختفى، يرتبك، ال يهم، ولكين أعرفك وأعرف هذا الذي يف 
جنبك، رابه إنه سيفك، سيفك الذي دعا له ولك النيب اجلديد وأنت 
يف السادسة عشرة، سيفك الذي كان أول سيف جيرد من غمده، يُرفع 
دفاًعا عنه. مل ترهبك كل رجاالت مكة، خرجت رافًعا سيفك هادرًا دم 
كل من يقف يف وجهك، جملرد أن تناهى إىل مسعك أن أحدهم آذاه أو 
قتله. ليتك تعريه يل أدافع به عن النيب يف هذا الزمن وعهده، حياول أن 
ميد يده ليمسكه فإذا النور الذي به يتلجلج يومض، يربق ويرعد، فينزع 

يده كي ال حترتق، وخيتفي من أمامه زبرٌي وسيفه.
ال يلبث أن يقبل عليه شابٌّ على اهليئة نفسها. قد محل على ظهره 
قوسه وسهمه، يكاد ال يصدق عينيه وهو مقبل حنوه، أعرفك أيًضا، 
أنت من كنت وحدك يف ذاك الزمان ثلث تلك الدعوة، وكان عندك 
من العمر سبعة عشر، سهمك الذي رميت به أول رمية يف اإلسالم 
وما زال الرامون يرمون بعدك، أال تدلين على من يعريين مثله. يذوب 
سعد كما ذاب صاحباه، وكما تذوب قدماه عند اخلطوة العشرين من 

املسجد ال تتقدم حنوه.
فإنه ال يزال يتمىن، وتتقدم به األماين يف عصر الزمان فرتة بعد فرتة، ها 
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هو يرى نيبَّ األمة، يعقد لواءه يف آخر أايم عمره لفىت اإلسالم أسامة 
ابن عباس مع  الفىت  يقحم  بن اخلطاب وهو  الثامنة عشرة. عمَر  ابن 
أشياخ بدر يقول له قل لنا رأيك يف هذه اآلية وتلك الكلمة، وهو دون 
قومه.  يتقدم  العزيز  ابن عبد  الذي دخل على  الصيب  التاسعة عشرة. 
حممد بن القاسم يدق أبواب الصني بعد أن فتح السند )ابكستان(، 
وقهر ملوك اهلند، وما كان عمره يوم خرج ابجليوش اجمليشة من العراق 
إال سبعة عشر. الوفوَد العظيمة من العلماء والعامة، واقفة على ابب ابن 
سينا وهو يف الثامنة عشرة، ينهلون من علمه وطبِّه. الفاتَح العظيم حممًدا 

سلطاًن على مشارق األرض ومغارهبا يف أعظم دولة.
تتوقف به عجلة الزمان ترة وتدور ترة. األحداث كلها اختلطت يف 
ذاكرته وعقله، تتوهج وتثلج، تومض وختتفي كضوء تلك السيارة املقبلة 
حنوه، وقد أخذ قائدها اجملنون يف تلك الساعة من الفجر يزمر له مرة 

بعد مرة، »ماذا دهاك؟ حترك من وسط الشارع، أيها األبله.«
أخريًا يفيق، يتحرك رغًما عنه يقرتب من املسجد لكنه يتمىن هذه املرة. 
أال جيد أحًدا من هؤالء الذين رآهم يف حلمه. نعم، ال ميكن أن يرى 
أي واحد منهم، ماذا سيقول ألي منهم، إذا سأله عن حاله وحال أمته، 
وهو الفىت ابن العشرين، ماذا سيقول لذلك الشيخ اجلليل؟ أيقول له 
ضن علينا أئمتنا وقادتنا، وحىت آابؤن سفَّهوا آراءن وحجموا أعمالنا، ومل 
لون حىت أمانت أنفسنا اليت بني جنباتنا، أم سيقول مل ندخل عليهم  حيمِّ

الباب، فإننا ما زلنا نغلب مرة بعد مرة.
ماذا سيقول للزبري، سيقول له جتاوزت سنك ومل أتعلم كيف أدافع عن 
نبيي، ماذا لو اكتشف أن النيب أوذي – ليست إشاعة – ولكن على 
املعتدي  أرفع على  إهانته مسعي وبصري ومل  رءوس األشهاد، ومألت 



23

وال حىت درَّة.
نعم كربت وما كانت ترتكين أمي يف حر القيظ لتعلمين الشدة والبأس 
مع  اللعب  عن  أيب  ينهرين  وال كان  صفية،  أمُّك  تفعل  كما كانت 
األطفال والبنات يف شارعنا، ويقول يل: »م ألدك هلذا، ولكن ولدتك 
املقدس«، كما كان  بيت  وتعيد  حصانك  على  ابلسيف  تلعب  كي 
أبو  الدين، نعم كربت وملا أيتين  لولده صالح  أيوب  الدين  يقول جنم 
بكر وأن بني زمالئي يف إجازة أوىل اثنوي، ويقول يل آن األوان لتكون 

بطل هذه األمة.
هللا أكرب هللا أكرب أشهد أال إله إال هللا أشهد أن حممًدا رسول هللا حي 
على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا 
أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا، يقطع نداء اإلقامة أحبال أفكاره، آماله 
وآالمه، يصلي ويدعو يف كل ركعة وسجدة أن تكون كل هذه العشرين 
سنة هي احللم، ويكون حلمه هو الواقع، يبكي يتضرع أن يغري هللا به 
األرض غري األرض، والزمان غري الزمان. يفرغ من الصالة، حياول أن 
يقنع نفسه أن هللا استجاب لدعائه، وأن كل ما حوله قد تغري ورجع 

إىل أصله.
ذلك  يقطع  سنة«،  عشرين  عندك  بقى  محادة،  اي  »مربوك،  به  وإذا 
الصوت أمله، فلم يستجب لدعائه أو قل لن يتحقق حلمه، مث تنهال 

العبارات خترق مسعه:
»إيه ده إهناردة عيد ميالدك، اي أبو محيد«.

»وهللا كربت اي واد اي امحد بس برده لسه عيل زي ما انته«.
»آه جنيبلك بقة تورتة الزم«.

»…«
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ال يتحمل كل هذا، تتضارب معه األحالم والواقع، أو الواقع املنشود 
املأمول، والواقع املفعول املقتول، يكاد خيتنق يتوجه حنو ابب املسجد 

ويصرخ أبعلى صوته يف السماء:
نعم عندي عشرون، وما عندي غريها،

عندي عشرون من السنني
وما يف كل من بلغ ِسينِّ يف هذا الزمان

عشرون سيًفا من سيفك، اي زبري؛
وال فيهم عشرون سهًما من سهمك، اي سعد؛

وال ميلكون عشرين بيًتا كبيتك، اي أرقم؛
وال حىت عشرين زوجة كفاطمتك، اي علي؛

وال كأمسائك، اي زبري؛
وال هلم عشرون قلًما كقلمك، اي ابن سينا؛

وال حيكمون عشرين مرتًا مما كنت حتكم، اي حممد الفاتح؛
نعم عندي عشرون وقد ضنَّ اجملتمع على سين تلك بكل شيء،
وحالوا بيين وبني كل إجناز أبصنامهم تلك اليت يدعوهنا تقاليَد،

فلتهبين ريب فأس إبراهيم أحطم هبا هذه األصنام؛
تلك األصنام اليت مل أسجد هلا يف يوم من األايم سجدة،

ورغم ذلك حرمتين من كل شيء، حرمتين حىت من سكن ومودة.
نعم حرمتين حىت من حب امرأة تكون يل زوجة،

بلغت أن عشرين عاًما، ولو رآين أحد من تريخ أجمادي خلالين
بلغت عشرين صفرًا!
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حالة حاَل الناس بيننا وبينها.. حالة استحالت لضرب من 
حال وال حيلة لنا يف استالهبا منهم إال حببل ذي احلول كله 

ُ
امل

والقوة!
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حالة حب

2007/10/3
جلس الفىت - الذي مل تنتِه أعوامه اجلامعية بعد – مطرقًا، على مكتبه 
عشرات الكتب يف الدعوة واحلركة والسرية والشعر واألدب، يفتش فيها 
فال جيد ما يروي ظمأه إال شذرات هنا وهناك، هل ما يشعر به غريب 
فريد مل يفطن إليه كل هؤالء الكتاب وأولئك املصلحون حىت يضنوا عليه 
أببواب وفصول وأعمال قائمة بذاهتا. إن تلك الشذرات تكاد جتتمع 
يف رأسه لتكون نسًقا فريًدا، منثورات يف مساء عينيه كالنجوم يريد أن 

ينظمها، حياول أن يناهلا فتسبح يف الفضاء غائرة عنه.
حاول أن جيمع شتات نفسه مرة أخرى، أن من سأكتب عنه، أن من 
يشعر به، سأستقي من كل تلك املوارد ما يعينين عليه. حياول ابلفعل، 
يكور الوريقات ورقة تلو األخرى ويرمي هبا، تذكر صورة صاحبه الذي 
يشاطره دوًما ذلك اهلم، حياول أن ميسك خبيط حديثهما الدائم يف هذا 

علَّ األحرف تستقر على الورق، عبثًا. يفشل.
نفذة  أغلق  مفاجئ.  واحد  قرار  بنصل  الفكر  أحبال  بـَتـََر كل  أخريًا، 

الغرفة. فتح حقيبة السفر. وضع فيها زاد ليلة. وانطلق إليه.
ويف عامل األسفار، كل حسٍّ من عقاله ينفك، وكل دمعة من مآقيها 
تنحدر، كانت بقية من خيوط النهار ما زالت عالقة ابألفق ترسم على 
أجساد  على  الضوء  ينعكس  فيه،  حرارة  ال  ابهًتا  ضوًءا  الناس  وجوه 
تتناثر على رصيف احملطة. تبطئ وهترول. تعلو  ال روح فيها، أجساد 
قد  متشاهبة  نفوًسا  حتمل  حال  ولكنها يف كل  وتركب؛  تنزل  وهتبط. 
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تنكرت »معىن احلياة األول« الذي يبحث عنه.
وانطلق  أخذ مقعده،  الساعة كثريًا.  تزيد عن  املدينتني ال  املسافة بني 
الناس أن أجسادهم على  الذي قد يعين لكل  املألوف  ذلك الصوت 
وشك االنتقال من مكان إىل آخر، ولكن صوت صافرة القطار املتهدل 
احلنيين، الذي بدا كأنه لكروان يصدح عند الغروب - ال يعين له سوى 
لتتذكر  إليه دائًما  انتقال روحه من زمان إىل زمان. زمان هترب روحه 
معاين احلياة األوىل. ويف هذه املرة، هو ال يسبح إال إىل ذاك املعىن الذي 
حيس بدفئه بني جواحنه. وإن كانت الثلوج تتساقط عليه من كل حي 

وشيء حوله.
ها هو يتذكر كيف كان - هذا املعىن - دفني دواوين الشعر مىت أنشد 
طرب له الناس، ومىت مورس اثر عليه الناس ووأدوه حىت جاء من خيرج 
هذا السجني إىل احلياة، حىت جاء من يعلنه حالة علنية بني أمته رجااًل 
يرَض من صاحٍب جالٍس يف  مل  ونساًء، شيًبا وشباًن، حىت جاء من 
له بعبارة عابرة، قد تذهب يف  جملسه يوًما أن خيربه مبشاعره جتاه أخ 
دفائن النفوس. ولكنه ينتبه. وينبهه. وينبه من بعده »أأعلمته«. »اذهب 

فأعلمه«، أشهد الناس ومن قبلهم أشهد هللا، أنك حتبه!
وال عجب فاحلب يف السماء قد أخربهم أنه »حالة« عندما جلس إليهم 
يوًما وقال: أتدرون إذا أحب ربكم عبًدا ما يكون. إنه ينادي على ملكه 
فيحبه  املالئك ويشهدهم،  وينادي جربيل على مأل  جربيل ويشهده، 
أهل السماء، فيوضع له القبول يف األرض. هذا هو هللا إذا أحب، أليس 
أخاك،  الصحايب وأعلم  أيها  اذهب  أسوة،  الرابين  لك يف سنة احلب 
وليشهدك أخوك اآلخر، فيعلم أخاه، وليكن احلب - كما أراد النيب - 

بينكم حالة.
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أتيت احملطة تلو األخرى، وخيتفي نور الدنيا أمام أعني الناس حلظة بعد 
يتذكر صاحبه  بعد أخرى. وإن كان  نور نفسه ومضة  أخرى. ويزداد 
الذي انطلق إليه. يتذكر حبه له. يتذكر من خالله أجيااًل من صحابة 
وتبعني أحباء وحمبني، ويريد أن يسمو حببهما إىل احلالة اليت ارتضاها 
يتذكرها،  أيًضا  فإنه  األرض.  يف  نبيه  وصاغها  السماوات،  يف  الرب 
ويتذكر معها أول من نطق بذلك االسم يف موقف هو األول من نوعه 

على مر التاريخ.
»عائشة«. اسم تلك السيدة الذي أصبح ألول مرة إجابة علنية لعظيم 
قوم ُيسأل عن أحب الناس إليه، إجابة عن سؤال من أصعب األسئلة 
اليت يقف أمامها رجاالت الزمان يتفلسفون ويتحريون، شعراء ونثرين، 
جهااًل ومصلحني، علماء وفنانني، مل يفكروا يوًما أن يردوا كما رد هو 

خامت املرسلني.
نعم رد النيب )صلى هللا عليه وسلم( على سؤال سائله عن حبيبه األول 
فقال اسم هذه احلبيبة، ومل يقل َرجاًل، ومل يقل حىت زوجيت، بل مساها 
مثل من كان يف  من  الناس  عليه  اعتاد  مما  من غري شعور أبي حرج 
مكانته بني قومه وجمتمعه، ومل يقل حىت يف مرحلة احلب التالية »مث من« 
أاب بكر، وال صاحيب، وال محاي، بل قال أبوها، نسبة إليها. ولو كان 
غريه قاهلا الهتمناه بضعف العقل وخفة القلب، ورقة احلال، أبيب أنت 
وأمي اي رسول هللا، فإنه ال ِسيـٌَر، وال مغازي، وال تريخ قد سجل هذا 
املوقف من بعدك، وال أنس - علوا يف األرض أو سفلوا - قد خلدوا 
اسم حبيباهتم كما خلدت، عذرًا فإن ذاكريت ال تتذكر اآلن غري اسم 

»عائشة«، مل يكن احلب من بعدك »حالة«.
أواه. إنه وإن كانت ذاكرته ال تتذكر امسًا من بعد »عائشة« فإن أمساء 
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احملبني ال زال يراها يف أعني أحبائهم يكتموهنا عن الناس، وال يرون فيمن 
حوهلم وليًّا ألمر ينطقون هبا أمامهم ويشكوهنا يف حضرته فيعلنها هلم 
حالة. ما زالوا ينتظرون رجاًل يفرج هلم عن أحرفها كمن سار على خطى 
»أول من أعلن احلب يف اجملتمع حالة«، هذا الرجل الذي كان يتجول 
أساسيات  احلياة. وما  أساسيات  الناس من  يف مملكته لريى حاجات 
احلياة عندن إال الغذاء والكساء، ولكن حاجيات الناس عنده كانت 

تتعدى ذلك.
حىت يسمع من خلف خيمة فتاة تشتكي. تشتكي! ليس جوًعا وال 
متابعة  عن  فيكف  »حبًّا«  هو  يشتكي  تشتكي كما  ولكن  عطًشا، 
التجوال، ويدخل عليها، »ابهلل أخربيين فيمن هذه األبيات«، ختاف ال 

تريد أن تبوح، لكنه يصمم »ابهلل أخربيين« قالت: هو فالن.
- »فالن«؟ أأنت حرة أم أمة؟

- »ال، أن أمة، سيدي«.
- إًذا أشرتيك.

نعم قد اشرتيتك. وأحررك. وأزوجك منه.
أقطع كل الفروق، وأهدم كل األسوار بينكما، ولتغردي ابمسه كما حيلو 
لك - وال ختايف من أال تنطقيه أمام أحد بعدي - يف وضح النهار. 

ولتعلين احلب »حالة«.
لن جيدي نفًعا أن جيرت هذه الذكرايت، فلن أيتيه أبو بكر يوًما وحيرره من 
رق اجملتمع، يعتقه يف سبيل هللا. يعتقه يف سبيل احلب. يستحلفه ابهلل 
- كما استحلفها - أن يفرج عن هذه األحرف اليت ما تزال حبيسة من 
بعد »عائشة«، ويعيش هبا بني الناس، ليعلن هو اآلخر حبه »حالة«.

الطريق يكاد ينتهي، وشريط الذكرايت مل ينفد بعد، ووجوه الناس املرتائية 
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أمامه على أضواء مصابيح الليل - وهو ينظر إليها من نفذة القطار 
- ليس فيها أي أمل من دفء، وال ينتظر منها شيًئا. ال ينتظر من 
هذا املكان أي شيء؛ وإمنا ما زال ينتظر من ذاك الزمان. ينتظر من 
عمر خليفة اخلليفة »أول من أعلن احلب حالة«، أن يسمع عن حبيب 
ال   - أو  حلاله.  فريق  األايم،  من  يوًما  احلوائل  بينهما  حالت  وحبيبة 
يدري - يثور حلاله، فيتمىن كما متىن من قبل لعروة وعفراء أن حيييهما 
هللا يف زماهنما ليجمع بينهما. ولكن هل يتمىن أحدهم هنا أن جيمع بني 
احملبني األحياء املسلمني، حىت جيمع بني احملبني األموات وغري املسلمني 
أيضا! ماذا سيقول ابن اخلطاب ملن منع احلب من أن يكون حالة بني 

األمة يف هذا الزمان؟
وزفر زفرة أخرية انطلق معها هذا الصفري احلزين اثنية، إنه صوت هناية 
الرحلة الذي بدا هذه املرة كصوت وحش كسري جريح يعوي يف صحراء 

مظلمة، وقد ختلف دونه سرب الوحوش.
نزل من احملطة، ويف حلظات اختفت كل هذه األشباح الباردة من حوله 
عندما دلف إىل طريق صغري يشرف على حقول ممتدة، قد كان يبهجه 
منظرها، لوال أن جيوش الليل قابعة يف املكان تغطي كل شيء ابلسواد. 
خطوات قليلة ويقابل صاحبه ويبثه شجونه، خطوات قليلة حياول أن 
يصربِّ نفسه على قطعها، حياول أن يغين. ينشد. حيفظ مئات األبيات 
لكنه ال يكاد يتذكر منها شيًئا، نعم إنه يكاد، أخذ يهمهم ويدندن، 

وكأهنا مقدمة موسيقية للغناء.
حيثه حلن ما على أن يتذكر من القصيد أشد ما يتذكر ما كان ينشده 

رأس التابعني. هلل درك اي شعيب وأنت تنشد للحب »حالة«.
إذا أنت مل تعشق ومل تدِر ما اهلوى *** فأنت وعري يف الفالة سواء
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يتذكر أكثر ما يتذكر. أول كلمات أنشدها إمام األندلس يف فتاته )وهو 
ابن اخلامسة عشر(:

ال تلمها على النفار ومنع الـ *** وصل ما هذا هلا بنكري
هل يكون اهلالل غري بعيد *** وهل يكون الغزال غري نفور

هلل درك اي ابن حزم إذا تتابع حبك، وتقول »ال«، لكل من يريد أن 
حيول بني حبك من أن يكون »حالة«:

وأستِلذُّ بالئي فيَك اي أملي *** ولست عنك مدى األايم أنصِرُف
إن قيل يل: تسلَّى عن مودته *** فما جوايب إال الالم واأللف

ما زال يطرب. ويتذكر أشد ما يتذكر. نشيد شهيد القرآن، حني يدوي 
صوته »أحبِك«:

أحبك كاآلمال إذ أنت مثلها *** يذّكني يف نفسي أعز مواهيب!
وما هي إال نظرة شاعرية *** تعرب عّمـا شئته من رغائب!

هلل درك اي سيد عندما تغين حلبك الذي حبس عن أن يكون »حالة« 
وتنتظره حىت النهاية.

أن ابنتظارك ما أابيل *** رضي اهلوى حكم اجلمال
غييب إًذا أو فاحضري *** أن قانع يف كل حال

أن ابنتظارك يف الشرو *** ق ويف الغروب ويف الزوال
رقصة  ال  الطرقات،  يف  معه  لريقص  إنه  حىت  اإلنشاد  نشوة  أخذته 
والرحلة  يطول  الطريق  األمل.  من  مذبوًحا  الطري  رقصة  ولكن  الطرب، 
تبدو هنايتها كسراب بقيعة، ننتظر فارًسا يكتب هنايتها، صفحة أخرى 
من صفحات طوق محامة غريبة تنوح من وكنها على حبيب طال غيابه 

أو تكسر جناحه بني الدروب. 
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إذا كنت مفرًدا مثلي، فغرميك الذي سيتحول رويًدا رويًدا إىل 
رفيقك هو الشجن
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غرمي الشجن
2008 / 1 / 8                                

لنعلن أن اخلسارة ربٌح وأن الغرمي غرمي الشجن
وأنك مهما جتسدت ليًل ستصبح فجرا بلو …

لن يهدأ هبذا الغناء، أنفاسه ال تزال مضطربة، بقي على املوعد مخس 
الثالث  يف  يقوله  أن  يريد  ما  جيًدا كل  ذاكرته  يف  خزن  قد  دقائق، 
هذا  أن أييت  فقط  يريد  يراجع،  أن  يريد حىت  القادمة، وال  الساعات 

املوعد، بل أن ينتهي املوعد.
خطواته قد اقرتبت من املكان، دلف إىل البهو، ختلص من زحام اليوم 
األول املعهود ابلكاد، التقط أنفاسه، سار يف الردهة اخللفية الطويلة اليت 
ال يكاد يسري فيها أحد. التهمت قدماه الدرج يف سرعة فائقة، اقرتب 
من الباب. مل ينظر يف أي ورقة من أول دخوله للكلية، ليس متيقًنا أبن 
هذه جلنته، ليس معه حىت رقم جلوس، ولكنه يعرف، ليست هذه هي 

املرة األوىل، وال الثانية، إهنا السابعة. قبل األخرية.
هو هذا املكان ابلتأكيد، نعم امسه هنا هو هو منذ املرة األوىل، رقمه تغري، 
ابلتأكيد تغري، لكنه ال يعرف حتديًدا ما الذي تغري فيه، ألنه ال يتذكر 
البطاقة  تلقائية خيرج كل ما حتويه جيوبه، هذه  سابقيه، أخذ حبركات 
للمالحظ، وهذا اهلاتف يغلقه، هذه األقالم اجلديدة اليت يشرتيها كل 
مرة وال يعرف عنها شيًئا بعد االنتهاء. يدير عينيه يف املكان، حياول أن 
يهيئ نفسه، يفتعل البسمة يف وجه هذا وذاك، وجوٌه مالزمة للمكان 

أيًضا منذ املرة األوىل.
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ها قد جاءت األوراق، ميسك ابألقالم، يسطر امسه الذي حيفظه، ينقل 
الرقم الذي ال يعرفه، يكتب املادة اليت صحبته يف كل مرة. يقف القلم 
عند اخلانة الرابعة، يعييه اجلواب، ماذا يكتب؟ وكيف يكتب؟ ال يصدق 
هو، وال قلمه أن مرت هذه الفصول وتلك السنوات، ما زال يتذكر أول 
مرة مأل فيها هذه اخلانة بكل ثقة: الفرقة األوىل، كيف كان يشعر أن 
بينه وبني )الرابعة( حبورًا من األمل والعمل، كيف أنه خاضها، يغالب 
املوج، واملوج غالب، يتقاذفه من فصل إىل آخر، يرى يف األفق ايبسة، 
فيها جنة موعودة، وحبيبة تنتظر، ولواء مرفوع، أتراه نزل إىل الشاطئ 
اليوم. إن الرحلة أوشكت على االنتهاء، الشاطئ أمامه فعاًل، ولكنه 

شاطئ اجملهول، نعم كانت رحلته إىل الشاطئ اجملهول.
هذا  رأى كل  قد  سريعة،  بنظرة  يطالعها  األسئلة  ورقة  على  يستفيق 
الكالم من قبل يف الكتب، يطويها حىت يكمل تسطري أوراق اإلجابة؛ 
لكن عينيه قد رأهتا، رأت »أحبك«، رأت »أن ابنتظارك«، رأت سؤال 

االمتحان األول: اشرح جتربة سيد قطب األدبية!
تلفظ أنفاسه بزفرة مكلومة على سخرية القدر من ذاك اللقاء األول بينه 
وبني تلك الكلمات، يوم كان يُِعد لإلحبار يوم أن كان يف )سنة أوىل( 
يتجول يف الكلية ذات هنار، وساقته نفس الكلمات من خلف الباب 
املدرج وهم  من  اقرتب  أمساعه،  تفزَّعت  »جتربة. سيد. قطب. حب، 
ابلدخول. حاول أقرانه أن يقنعوه أن هذه سنة رابعة، مل يستمع، أصر، 
دخل كالغريب، مشدوًها، يسمع ذلك األستاذ الذي يتوسط املدرج، 
كان أستاًذا كبريًا حيدث كأنه قد جالس الشاعر ومسع منه ال قرأ عنه؛ 

عرف الحًقا أنه قد عاصر العقاد يف شبابه وقرأ عليه.
كان قد فاته كثري من القصيد، مل يعلق بذهنه إال ذلك البيت »أحبك 
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من قليب الذي أنت ملؤه*** ومن كل إحساس بنفسي ذائب«، حفظه 
يف سويداء نفسه. كان مبثابة صفري انطالق السفينة وبداية الرحلة، واثًقا 
أبنه سيجد هناية البيت السعيدة على الشاطئ، لكنه مل يدرك ساعتها، 

أن سيد قطب يقوده إىل شاطئه هو إىل الشاطئ اجملهول.
العلوم،  دار  لكلية  ترشحه  جواب  فيها  استلم  أن  منذ  سنوات  ثالث 
أن يصبح مهندًسا  يتمىن  إذ كان  والده،  اليت حيلم هبا  الكلية  مل تكن 
مثله، كان يظن أنه من ال يكون طبيًبا أو مهندًسا فلن جيد له عماًل 
يلتحق  أن  األول  عامه  من  استطاع  ذلك  ورغم  البلد؛  هذا  حمرتًما يف 
بعمل صحفي، وأن يكسب شهرايًّ أجرًا زهيًدا، لكنه كان كافًيا لكسر 
جيتاز  عام،  بعد  وعاًما  فصل  بعد  فصاًل  فيه  استمر  الذي  التحدي 
االمتحانت ويصطف بني األوائل، وميأل اجلامعة ضجيًجا وعجيًجا يف 
احتاد الطالب واألسر والندوات واألنشطة، وينتقل من عمل إىل آخر 
حىت أصاب يف شهره األخري راتًبا يصلح لفتح بيت كما يقولون. قد 
حسب أنه استطاع بذلك حتقيق كل أدوات احلب، ومتهيد كل السبل 
له، فعل كل ما يُطلب منه وما مل يُطلب، مل يسبح بذراعني فقط، بل 
الرابعة املكسورة،  أبربع أذرع، دراسة، وشغل، ونشاط، و… والذراع 
ويسبح  يسبح  أخذ  الالشيء،  يف  تسبح  له،  وعاطفة كانت كالوقود 

ولكنه ما وصل.
مضت نصف ساعة، مل يكتب فيها شيًئا، هل يكتب اإلجابة اليت مسعها 
منذ ثالث سنوات أم يكتب اإلجابة اليت عرفها اآلن؛ ال يهم سيكتب 

اإلجابة اليت يف الكتاب، ال اليت عرفها، وال اليت مسعها، سيكتب:

ملاذا أحبك هل تعلمـني وما السر يف األمـر هل تفكريـن
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أللحسن، فكم قد لقيت احلسان فما هجن يب ومضة من حنني
أللعطف، إين القوي العطـوف فما أرجتي رمحة العاطفيـن

أللنظـرات، وللفتــات وللسحـر يف مهجتـي تسكبيــن
وشتـى اخللل وشتـى السمـات لطاملـا اجتمعـت للمئيـن

إذا فألي املزايــا يكــون هواي وحبـي هل تدركيـــن
توقف،  بال  يكتب  أستاذه،  العقاد  إىل  ويتجه   ، قطب  حرية  يدع  مث 

كالنزيف:
لست أهواك للجمال، وإن كان مجيل ذاك احمليا العفيف
لست أهواك للذكاء وإن كان ذكاء يذكي النهى ويشـوف
لست أهواك للخصال ، وإن رف منهن علينا ظل وريف
لست أهواك للرشاقة والرقة ، واألنس وهو شىت صنوف

أان أهواك .. أنت ، أنت ، فليس سوى أنت ابلفؤاد يطيف
   تقف ثورته املعلوماتية ، قد فرّغ جانبا منها، أخذ يدندن حوهلا ، يبني 
وجه النظر هنا ، وهناك ، يستعرض مدى إحاطته ابلكتاب ، وفهمه 
للصعاب. أخذ حيشد وحيشد بال حساب .. مر الوقت ، كاد أن ينتهي 
املوعد ، أخذ يف طي ورقة األسئلة ، مل ينتبه .. السؤال مل يكتمل يوجد 

يف آخره سؤال بريء عن رأيك : بنيِّ رأيك .
   عاد إىل هيئته األوىل ، يكاد يكون أصعب سؤال مر عليه يف تلك 
الفصول ، إجابته طويلة ، إجابته غريبة ، نعم مل أتت بعد ، عندما أتيت 
سيعرف فعال ، سيعرف حقا ، إن كنتم على صواب ، أم على مصاب؛ 
لكن ماذا يقول اآلن ، جيب أن يكتب شيئا ، الوقت يدامهه ، يكاد 
يلمح اإلجابة ، نعم إهنا يف عينيه ، ينطق هبا صاحبه ، ينطق هبا وضاح 
، أكمل أمحد .. أكمل غناءك ، أكمل نشيد الصباح ، متثله اي صاحيب 
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، فإنه أنت. نعم، إنه هو ، هو أن ، إنه أن .. غرمي الشجن . 

لنعلن أن اخلســارة ربـــــــٌح
وأن الغرمَي غريـــُم الشجـــــن

وأنَك مهمــا جتسَــّــدَت ليـــل
ستصبح فجــرا بلون الكفــن

تكتــِّم عيُنك ســـــر الدمــــوع
ويف الليل تذرف دمع العلـــــن

ففيم ارتواؤك كـــــأس احليــاة
وما يعُل يف الكأس غري احملن

حضنت الضحااي ، ضحااي الزمان
وعند احننائـِــــك ، مل حتتضـــن

فل الليــــل حيرس ، نوامــــه
وال الدار حتنو على من سكـن

وال اخلــل هدهد دمع املآقـــــي
ألقى األمـــــــــان لكي تطمئــن
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فلملم حضورك ، حان الغيــاب
وارحل بعيدا يف الل وطــــــن

ليعلن عنـك الزمان اهلجيـــن
أبنك جسدت حزن الزمــــــن

    تلفظ الدقائق األخرية أنفاسها لتعلن هناية املوعد ، تغلق أوراق اإلجابة 
، جتمع أوراق اإلجابة ، ينصرف الطالب ، واملراقبون ، واألساتذة ، 
يظل يف مكانه جالسا ، حيس أنه نسي شيئا ، ماذا نسي ، ال يعرف ، 
جيمع أدواته ، جير قدميه ثقيلتني إىل ابب املدرج ، ال يكاد يبلغه حىت 
يتذكر؛ نعم، لقد نسي ، نسي أن يكتب يف اخلانة الرابعة ، أنه يف الفرقة 

الرابعة ، تركها خاوية .
   وما يف األمر هل تذهب الورقة إىل سنة من السنني األخرى اخلالية، 
تذهب أو ال تذهب، ال يهم ستكون اإلجابة واحدة .. هل سيعرف 
النتيجة  ستكون  يعرف  ال  أو  يعرف   ، اخلالية  النقاط  سر  املصحح 

واحدة، وصلت أم مل تصل. 
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واعلم أمنا بدأن بذكر احملبة الطبيعية، ألنه منها يرتقي أهُل املقامات 
إىل ما هي أعلى منها حىت ينتهي إىل احملبة اإلهليِة، وقد وجدن النفوَس 

احلاملَة هلا إذا مل تتهيأ لقبوِل احملبِة الطبيعية ال حتمل احملبَة اإلهلية
 أبو احلسن الديلمي 
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للحب وجوه أخرى 

ألِقي بزاوية من جبهيت على زجاج املرتو، أمحلق يف الفراغ، أييت الرصيف 
تلو الرصيف، الصافرات تنطلق مع كل حمطة، األنوار احلمراء تومض، 
أقدام صاعدة. أقدام هابطة، عشرات الوجوه ال تستقر يف الذهن أكثر 
من اثنية، متر على عينك كما مير املاسح الضوئي على عشرات األوراق 
يف آلة النسخ اإللكرتونية تدخل األوراق وخترج من الناحية األخرى؛ يف 
مكان ما من ذاكرة اجلهاز، تذهب تلك الصورة كما تذهب يف ذاكرة 

املرء بال رجعة.
الزحام،  عائق يف  أي  يشكل  النحيل ال  أصل حمطيت، جسدي  أخريًا 
أحنشر بسهولة يف طوفان النزول، أهرول على سالمل الصعود إىل سطح 
األرض من جديد. ال أحب السالمل املتحركة أبًدا، تشعرين ابالستسالم 
السلم  تلتهم  وهي  نفسها  قدمي  سرعة  يف  لو كانت  رمبا  والسكون، 
العادي لكنت اقتنعت ابمتطائها، البشر فوق األرض، هم هم كما كانوا 
حتتها، وجوه وامجة، حركة مستمرة، كل وجه سائر أو واقف هنا، موظف 
أو شرطي يف  سيارته  أمام  سائق  أو  متجول  ابئع  أو  عمله  من  عائد 
إشارته. كلهم ال يفعلون سوى شيء واحد »بيجري على لقمة عيشه«!

احلقيقة أنه ال جيري على لقمة عيشه فقط، لكنها لقمة عيش صعبة، 
لقمة عيش ختطف من فم سبع جامث على أنفاس الناس، كل حيارب من 
أجلها، رمبا ذلك هو املفسر الوحيد هلذا الذي ستقفز حنجرته من حلقه 
وهو يزعق على بضاعته، هي املفسر الوحيد ليد أمني الشرطة املشكلة 
والعشرين  العشرة  فئة  األوراق  هبا  توضع  اخللف  من  املعقوفة  كاملغرفة 
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جنيًها منطوية خبفة ورشاقة من كل سيارة يف املوقف متر، هي املفسر 
هلؤالء الذين يتخطفون الناس عند خمرج احملطة »عاشر اي بيه« »أل ده 
سابع، تعاىل هنا« »بيقول مكرم. مكرم عبيد، تعاىل معااي«، ويكأن كل 

راجٍل منا سيحدد وجهته بناء على تلك العروض املغرية!
أخريًا، ألقيت جبسدي املتعب على مقعد احلافلة اليت بدأت لتوها تتحرك 
من »رمسيس«، وقبل أن أحاول استجماع قواي إبغماض عيين قلياًل 
للسمت  املميزة  واللحية  اآلسيوي  الوجه  ذا  املقعد  على  جاري  حملت 
اإلسالمي، وعلبة من الكشري بني يديه شرع لتوه يف تناوهلا. أوشكت 
آلة النسخ أن مترر صورته وتذهب هبا إىل املكان السحيق نفسه الذي 

ال أعرفه، ولكن عطل عملها فجأة صوته:
- تفضل اي أخي.

- ال، شكرًا.
- مادًّا يده يسلم عليَّ بوجه ابش: أن امسي عبد الرمحن.

مستجيًبا لسالمه: وأن أمحد.
بفضول فاتر: من أين أنت؟

- أن من ماليزاي، أنت مصري؟
- نعم.

وقبل أن أرخي جفينَّ اثنية ترًكا له اجملال كي ينهي طعامه، إذ به خيتم 
املشهد األول الذي بدأه بكل نعومة:
- وجهك. وجهك مجيل، اي أمحد.

أفقت على كلماته وأدرت عيينَّ حنوه، فوجدته قد بدأ فعاًل مبزاولة مهمته 
يف التهام الكشري بال انتظار الستالم رد اللهم إال من قبيل »دا من 

ذوقك«.
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جلست أفكر يف طبيعة هؤالء الصنف من البشر، املسلمون من غري 
بالدن، أو حىت األجانب على اإلطالق، يف حياهتم الكثري والكثري من 
بـ »أكل العيش«، رمبا هذا الطالب املغرتب عن  األشياء غري املرتبطة 
يدرسهما  رمبا  يدريين  ما  ليس كذلك؛  واإلسالم  العربية  ليدرس  وطنه 
أيًضا لوظيفة حيلم هبا عندما يعود إىل بلده، ال يهم، لكن ال ميكن إنكار 
ذلك امللمح اآلخر. كم القيود االجتماعية - حىت يف جمرد احلديث - 
اليت يتجاوزوهنا، ويرجعون هبا إىل أزمان تذكرين بعهد اإلنسان األول، 
يذكرين حديثه أشد ما يذكرين أبعلى قيمة يف حيايت »الصراحة«، وكيف 
حبرارة كالمهم،  أول كلمة، كيف حتس  من  الناس  هؤالء  مع  أشعرها 

بنبضات قلوهبم، بنظرات أعينهم الصادقة الواثقة.
مل يكد ينتهي حىت بدأت أدير احلديث اثنية، وبدأ التعارف. عن الدراسة 
والسن واألهل، وشيء من املاضي، وأشياء من املستقبل، قد حيدث كل 
هذا مع أي راكب من بين وطنك، ولكن بعدها خبمس دقائق تكون 
حمطته قد حانت ليتوارى عنك لألبد؛ لكنهم ال يرتكونك تتجاوز عشر 
وبريدك  هاتفك،  رقم  أحدهم  منك  يطلب  الدقائق من حديثك حىت 
اإللكرتوين، واثلثها دعوة صادقة إىل بالدهم بكل ما حتمل معىن الدعوة 

الصادقة من إقامة وسياحة، بل أحياًن عمل.
وسنينه.  والزواج  االجتماعية  احلالة  عن  التعريج  دون  احلديث  أترك  مل 
أقصد سنه عندهم، وابلطبع تكون اإلجابة املوحدة من 18 إىل 25؛ 
ولكن تعجُّب الشاب املاليزي هذه املرة كان من ضرورة وجود الشقة مع 
كل زواج، فاملهر عندهم يكفي، والكثري يعيش بداايت حياته الزوجية 
يف بيت أهله أو أهلها على السواء. داعبته: إذن على املرء أن يفكر جبد 

أن يتزوج من ماليزية.
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حانت حمطته بعد نصف ساعة من احلديث ابلعربية ترة وابإلجنليزية 
ترة، عن العربية والقرآن أو عن الزواج والزحام، عن الرايضة واإلعالم 
أو عن الكشري واملزارات، وبنهوضه من فوق مقعده ينظر نظرة اثقبة يف 

عيين نتبادل ضمتني سريعتني. مث: أمحد إين أحبك يف هللا.
حديث يبدأ بـ »وجهك مجيل«، وينتهي بـ »إين أحبك يف هللا« يكفي 
ليشعرك إبنسانيتهم التامة املتصلة عرب الزمان واملكان مع ذاك الشاب 

الغريب الذي رمبا لن تنساه مع ما القيت من وجوه يف احلياة!
***

بعد أربعة أايم
اجلمعة  إمام وخطيب  فور نطق  الباعة من كل مكان  تعالت أصوات 
ابلتسليم، وتزاحم الناس على األبواب كي يغنم كل واحد منهم بـ »وش 
أختم  قلياًل  تريثت  املسجد.  أمام  املنعقد  السوق  ذلك  من  القفص« 
يعرفين  أتقي أعني من  الناس، مث خرجت  وأنتظر هدوء حركة  الصالة 
لكي ال أتعطل ابلساعة والساعتني يف حوارات ما بعد اجلمعة، وقررت 
حىت أن أجتاهل امسي لو مسعته من بعيد. ولكن مل متر حلظات حىت فعاًل 
مسعت امسي، ولكن مسعته بشكل خمتلف، بشكل حمبب إيلَّ، بشكل 

جيعلين أقف وألتفت، بل أنتظر.
- أيوه اي هدى إزيك عاملة إيه؟

- اثنية واحدة هسلم على واحدة صاحبيت، استناين أن ماشية معاك.
وبكل رضا وقفت أنتظر هدى، صاحبة الوجه البدري املتألق، والعينني 
الصافيتني الربيئتني، واألسنان البيضاء الصغرية اليت تنفتح عنها شفتاها 
الوحيد  اللون  الشمس. كانت  مع شعاع  الوردة  تتفتح  الدقيقتان كما 
املبهج يف تلك الصورة اليت أنفر منها عندما يتجاور يف كل مجعة شر 
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بقاع األرض وخريها، املسجد مع السوق!
بعد كل مجعة ويف أي مسجد كنت ستجد تلك األصوات املنكرة تنطلق 
بعد التسليمة تزعق على بضائعها، عربة بطيخ يف الصيف أو برتقال يف 
الشتاء، جرائد وسبح وخبور وعطور وطيور وكل شيء مبعثر على أرصفة 
املسجد، حنث وأميان أبمثان، سب ولعان، كل شيء يبعث خطيب 
اجلمعة على التحذير من الشراء من هؤالء الناس كل صالة حىت يقيموا 

هلم سوقًا بعيًدا عن املسجد، وما من جميب!
اقرتبت مرة أخرى وحبركة تلقائية خلعت طرحتها وانسال شعرها األلَيل 
مقتحمة  يب  وحتركت  بتلقائية  يدي  يف  أمسكت  جبينها،  بعض  على 

الصمت:
- إيه اي مسرت اأتخرت عليك؟

- ال أبًدا إزيك عاملة إيه؟
- أن كويسة، بس زعالنة منك، ألين نزلت املسجد املرة اللي فاتت 

وانت ما حفظتنيش.
- معلش اي هدى كان عندي شغل، أوعدك املرة اجلاية أفضي نفسي.

العصر، ويف  بعد صالة  األسبوع  يومني يف  تعقد  اليت  احللقة  تلك  يف 
هذه الزاوية اليت أواعد فيها ضوء الشمس املنفرش على سجاد املسجد 
األخضر يف تلك الساعة، ومن بني وجوه تلك األطفال الذين ال تزيد 
هو  األعوام  السبعة  ذات  هدى  وجه  عشرة كان  الثانية  عن  أعمارهم 
الوحيد الذي أنتظر صاحبته كل درس وأهش لقدومها، وأفتقد غياهبا. 
مل تكن جمرد طفلة عادية، بل كنت أشعر معها كأهنا طفليت املدللة اليت 
أحب أن تكون يل يوًما ما! وأتساءل أيكون يل مثل هذا احلب يوًما ما!

***
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بعد أربعة أعوام
مل أكد أفيق من وقع املكاملة عليَّ لدقائق حىت جاءت رسالة من الرقم 
نفسه الذي اتصل منذ قليل تقول: »ال تتخيل سعاديت بسماع صوتك. 

أشكرك على مشاعرك اليت أثق يف صدقها. سالمي لك«.
املدينة  أطراف  على  بيت  بيننا قصريًا، يف  واألوحد  األول  اللقاء  كان 
احلدودية، يف إحدى تلك احلارات املرتاصة على جوانبها هذه البيوت 
حتمل  بسور  مسور  هنا  بيت  األبيض، كل  احلجري  الطوب  ذات 
املنطفئ، وعشرات  الشاحب  اللون اجلريي نفسه، ذاك األبيض  لبناته 
الشجريات تطل بوريقاهتا اخلضراء من خلف األسوار كحسناوات يطللن 
من خلف الشرفات يظهرن غيًضا من فيض حسنهن، حىت إذا تناهى 
بصرك يف هناية احلارة جتد مساحة رملية خفيفة اخلضرة يسد أفقها ذلك 

السور احلدودي الفاصل.
اليت تضرب  احملناة  اللحية  ذو  األشقر  اخلمسيين  الرجل  ذلك  استقبلنا 
الشعريات املفضضة يف أطرافها، حوش ُزرع فيه اليامسني والفل وشجرت 
زيتون مل تطوال ومل تقصرا، ندلف بعدها إىل قاعة واسعة ُصفَّت اآلرائك 
لبثنا بضع دقائق حىت هلَّ علينا التضياف  اخلشبية على حوافها، وما 

أطايب من شراب وطعام!
أخذ حيكي لنا عن رحلته الطويلة منذ امليالد يف فلسطني إىل الدراسة 
يف مصر، مث االعتقال يف مصر، مث االعتقال يف فلسطني مرة أخرى، مث 
االنضمام إىل حركة اجلهاد والتدرج فيها حىت صار اآلن عضو املكتب 

السياسي للحركة واملتحدث اإلعالمي هلا لوقت طويل!
حفظ الرجل أمساءن يف دقائق معدودة، ومسع من كل واحد منا ما جييده 
يف تلك احلياة، وطلب أن منليه أمساءن وهواتفنا يف ورقة طبقها جبيب 
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قميصه، ومل أظن أنه سيفتحها يوًما ما بعد ذلك!
كنت على موعد للعبور إىل الشطر اآلخر من رفح عائًدا إىل مصر، 
آذنت الشمس ابملغيب فاستأذنتهم، ودعين بتواضع عجيب حىت ابب 
البيت. سارت بنا السيارة خملفة وراءها األتربة البيضاء حىت توارى البيت 
من خلفي وأضحت احلدود أمامي، غابت نظراته عن خميليت رمبا بعدما 

عربت للجانب اآلخر ابلفعل!
واآلن بعد شهر مضى، مبجرد نزوله مصر أجده يتصل يب - ومؤكًدا 
بعشرات آخرين من أمثايل - وخيربين أنه يفتقدين، وأن حمبة منه قد ثبتت 
يل من أول ساعة التقينا هبا. كاد العجز يعقد لساين ساعتها. شعرت 
كم أن ضئيل أمام عظمة رجل كهذا. كم أن مشارعنا إما حبيسة أو 

كسرية ال تقوى أن تكون هبذا العنفوان وتلك الروح أبًدا!
الذين  اخللق  وعشرات  وهدى.  الرمحن  عبد  هذا  اتصاله  بعد  تذكرت 
يسخرهم هللا لنا كل فينة وأخرى، نرى احلب أبعينهم ونسمعه بنربات 
أصواهتم. أقتات من ذلك ما يبلغين إىل رؤية أعظم معاين احلياة. احلب 

يف عيين امرأة! 
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تستطيع دائما عينا طفلة أن ختربك ما تريد اختصاره عن مجال 
العامل .. أو معانته !
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ُمىن

ننفخ يف كفينا تدفئة وحنن واقفان على الرصيف بعد منتصف الليل نرقب 
عشرات اجلموع اليت ما زالت تتدفق على املدينة الساحلية الصغرية، يرن 
هاتفه فريد عليه متلهًفا كمن ينتظر خرب مولود سعيد إىل الدنيا، ثواٍن 
وإذا به يتهلل ويكرب ويراجع حمدثه أهذا صحيح هل حتقق األمر ابلفعل؟ 
هللا يعزكم. هللا يعزكم. ويعزها، أغلق هاتفه وتلقفت يداه ذراعيَّ يهزمها 
اللوحات  ترى  إال ساعة حىت  ؛ وما هي  برايًّ فتحوا طريًقا  لقد  حبرارة: 
املعدنية اخلضراء على سيارتنا تتجول يف املدينة، أستطيع أن أرسل من 
بعض  يهاتف  أخذ  حلظات  ويف  اآلن،  أمًنا  أكثر  فالوضع  حيضرهم، 
واملكان  احلذر،  وتوخي  اجمليء،  سرعة  على  معهم  ويتفق  األشخاص 

الذي سينتظرهم فيه.
ساعة أخرى انتظرنها على الرصيف نرقب عشرات املركبات اليت بدأت 
تتدفق على املدينة الساحلية الصغرية. أخذ حيكي يل كيف أن صغريته 
ستطري فرًحا مبدينتنا هذه، فهي مل تَر قبل ذلك أي مدن، هي مل خترج من 
سجنها الكبري منذ أتت إىل الدنيا، قد حفظت كل األماكن اليت ميكن 
أن ترتدها وهي مل تتجاوز ستة أعوام بعد، يرتقرق الدمع يف عينيه وهو 
خيربين كم كان يتمىن أن أييت هذا اليوم الذي يستطيع فيه أن خيرج هبا 
وأمها وأخواهتا يف طرقات مل يطأهنا، ومتنزهات مل يشممن روائح عطرها 
قباًل، وشواطئ مل يتحسسن نعم رماهلا بعد، أغفيت قلياًل وهو حيدثين 
فقد كنت جد متعب، أشفق عليَّ ومسح يل أبن أسبقه للبيت وينتظر 

هو حىت أيتوا.
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النهار وأصوات الريح  الليل وانفتحت عيناي على أشعة  ساعات من 
أرجاء  يف  يدوي  بصوهتا  وإذا  النخيل،  وأوراق  البحر  أبمواج  تتالعب 
بنصف عني ألجدها  لقد جاءت، خرجت من غرفيت  أهلل  البيت؛ اي 
أمامي غري منتبهة يل، ترتدي معطًفا ثقياًل يكاد يصل ألطراف أصابعها 
فمها  على  آاثرها  ظهرت  اليت  احللوى  من  بكيس  ومتسك  الصغرية، 
ولونت هبا وجنتيها البدريتني، حملتين بعينيها السوداوين فأخفت ابتسامة 
خجواًل خلف أسناهنا الصغرية لؤلؤية البياض وانزوت جانًبا تلوذ أبخيها 
الصغري وحتين رأسها لألرض، ملست أنملي ذقنها رافعة وجهها احليي 
إىل عيين: إذن أنت ُمىن، أجابت بتلقائية تريد أن تفلت هبا مين: وهاد 
خوي إبراهيم، وإخيت والء الصغرية هونيك )تشري إىل الغرفة املغلقة يف 
آخر الردهة( مع إمي، وأخذت جتري حنو الغرفة وتنادي: إمي إمي إمي.

ساعات من النهار وكنا نقف اثنية أمام البيت، حنزم احلقائب ونتأكد 
من أن كل شيء على ما يرام، يشكرين على شيء حقه أن يوخبين عليه، 

ينظر إىل عيينَّ املنكسرتني فريبت على كتفي خمفًفا عين:
- على األقل اختلسنا ساعة من هنار.

- ميكنكم أن تبيتوا الليلة وننطلق من الغد
- ال اي أمحد قد طوقوا السوق، ومحدت هللا أن مىن مل ترهم يفعلون 
ذلك، كانت ستفلت ذراعي وترميهم ابحلجر، مل أخربها بعد أن هناك 
يهوًدا خارج بالدن، وعلى كل حال لقد استمتعت اليوم، شربت عصري 
شيًئا  للبيت  وال  هلا  تشرِت  مل  زوجيت  أيًضا  هلا،  حليًّا  واشرتت  القصب 
منذ مثانية أشهر، وال ندري إن بقينا لليل فقد نفقد كل ما مجعناه يف 

الصباح.
نزلْت وهي تنادي أبعلى صوهتا وجتري عليَّ: عمو أمحد عمو أمحد، ما 



63

راح تجي معنا.
ألجل خاطرك سآيت، ولكن سأبيت عندكم ليلة واحدة فقط، وبعدها 
سآيت  أين  للجميع  معلنة  حويل  وجتري  هتلل  أخذت  اتفقنا،  ترتكينين 

معهم.
ترتطم  ثقياًل  برأسي  معهود، شعرت  غري  بنا يف طول  الطريق  انتصب 
بزجاج السيارة كل حني، هؤالء العشرات العائدون على جانيب الطريق 
قابلتهم بغري هذا الوجه يف الصباح، أتذكر فرحة ُمىن ابلعريش، أبسواقها 
ممتلئة وزاخرة،  لكنها  الشكل  اليت ال ختتلف عن أسواق غزة كثريًا يف 
حبدائقها الصغرية اليت ال ختتلف عما رأته إال بقدر املساحات السوداء 
اليت تغطي بعض شجرياهتا هناك، شواطئها ال يفصل امتدادمها إال تلك 
الزوارق احلربية اإلسرائيلية املرابطة يف املياه من بعيد تعلن أن هنا بداية 
الشاطئ الغزاوي. بعد ساعة توقفت السيارة على بعد بضع مئات من 
األمتار من مدينتهم؛ نزل السائق يسأل عن سر توقف الطريق، مئات 
من املركبات تغص هبا الطرقات من حولنا وكلها ركود. عاد السائق بعد 
هنيهة، اتكأ بذراعيه على ابب السيارة، وأدخل رأسه عرب النافذة نصف 
املفتوحة موجًها احلديث إلينا: لقد أغلق املعرب من ساعة، إما أن تبيتوا 
هنا للصباح وإما أن تسريوا من هنا – مشريًا إىل طريق ترايب يسلكه 

راجلون - على األقدام إىل أن تصلوا.
نزلنا مضطرين، أن حتاصر يف بيتك خري من أن حُتصر يف بيت جارك، 
هكذا قالوا، وهكذا دفعنا للرجل مائة من اجلنيهات يف مشوار مل يكن 
ل منه سوى عشرة جنيهات، كما مل يكن حيلم أي سيناوي  حيلم أبن حيصِّ
أبن يغتين يف هذه الفرتة القصرية، وأن يبيع أبضعاف أمثاٍن ما كان يبيعه، 
وأن يكون حصار أنس يف أرٍض كتب هللا أن جتاورهم، هو رخاؤهم 
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وغناهم يف غفلة من الزمن، بل يف وهدة من األايم تكاد تذهب ابلدماء 
اليت نزفت على هذه األرض املطهرة عرب األزمان. تركت أفكاري املصرية 
ترحل مع السائق، وبدأن يف املسري، ها قد أذنت الشمس على املغيب، 
وها قد بدأت أشعة غروهبا تبث ألواًن من البؤس واحلسرة على عشرات 
بل مئات من الوجوه السائرة من حولنا حنو مصري حمتوم، تلوِّن وجوه 
اليت  الزيتون  شجريات  من  عشرات  أبلوان  والكهول  والنساء  األطفال 
خنرتق أراضيها وصواًل للسور، كاملسروق منهم فرحة ابلعيد، يف مشهد 
طاملا بكيت أمامه يف »التغريبة الفلسطينية« ويف »ابب الشمس«، يف 
مشهد ال يظهر منه إال األبيض واألسود يف عشرات من شرائط توثيق 
النكبة أراه هنا كامل األلوان، يبعث يف النفس ما يبعث، حيملين على 
فينة: مىن تعبت  إليها كل  أن أعتصر يد مىن من فرط احلرص وأنظر 
أمحلك قلياًل، ال أن كبرية مو متل إبراهيم ووالء. أنظر إىل أبيها حيمل 
الطفل وإىل أمها حتمل محلني: محل يف رمحها عمره ثالثة أشهر ومحل 
املسري،  وأكمل  موافًقا  رأسي  أهز  سنتني،  زهاء  عمرها  ذراعيها  على 
ومع تصاعد الغبار - من املسري - الذي بدأ يتحالف مع خيوط الليل 
السوداء يف سد اآلفاق من حولنا وجدن أنفسنا أمام السور وعشرات 
أن  بعد  العبور  من  الناس  ليتمكن  جانبيه  على  املنصوبة  السالمل  من 
اقرتبنا أكثر  اليومني املاضيني، وما إن  اليت فتحت عرب  املنافذ  أغلقت 
حىت وجدت هذه األصوات املألوفة لديَّ تنادي: ايال السلم بــ 5 جنيه، 
وابتلعت حسرة طويلة، وانطوت نفسي على مجرات كدت أقذفها يف 
وجوههم املنفرة وأبواقهم املنكرة، فال يفصل بني السور – املهدم أصاًل 

– واألرض إال أقل من مرتين ولوال صغرييت لكنت صفعتهم ومررت.
***
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منصورة اي محاس  ما  أكرب« »منصورة  تكبري. هللا  أكرب.  »تكبري. هللا 
منصورة« »أاب العبد. حِننا معاك. أاب العبد«. فتحت عيينَّ بصعوبة على 
هذه األصوات ورحت أتلفت حويل، فلم أجدها، األصوات أتيت من 
لكنها  ألطفال،  أصوات  إال  ليست  إهنا  فشيًئا،  شيًئا  تتضح  النافذة، 
ابلضوء  فإذا  سريًعا  أفتحها  النافذة  على  مظاهرة صغرية. رحت  تشبه 
املنزل  حديقة  إىل  بروية  وأنظر  بذراعي  أتقيه  أن  قبل  نظري  يعشي 
ألجدهم يتوسطوهنا أبرجوحتهم املتواضعة، وكقائد لكتيبة بذراعها تطيح 
مىن ابألطفال على األرجوحة، وتزعق بصوهتا: تكبري. فريدون بصوت 
يهز املكان: هللا أكرب، أخذُت أنفاسي بعدما اطمأننت أن احلرب مل تقم 
بعد، وقبل أن أبتعد مرة أخرى عن النافذة حملتين فرتكت األطفال وجرت 

حنو سلم املنزل تنادي: عمو أمحد صحي. عمو أمحد صحي.
دقائق ووجدهتا تدخل عليَّ بصينية كبرية وحياول أبوها عبثًا أن يساعدها 
، لوال  وهي أتىب وتسرع هبا حىت كادت أن تسقط األطباق كلها عليَّ
أنين تداركتها متبسًما: شطورة اي منونة انت ايللي جهزيت الفطور حلالك.

- آه، بس البطاطس أل.
أخذت تضحك هي وأبوها، وأن ال أعرف مغزى الطرفة.

أخذت تبدي دهشات مصطنعة وتقول: عمو أمحد انت حتب الطاطس؟
تربوايًّ عن حب كل  درسا  تلقينها  أبدأ يف  أن  وقبل  فأومئ ابإلجياب 
املأكوالت ألهنا رزق من هللا، أتخذ هي يف الضحك وتقول: عنجد 
حتب البطاطس الصفرا، يعين انت فتحاوي، اباب عمو أمحد فتحاوي، 

متل دحالن وأبو مسيح.
بعدها  اصطنعت  لكنين  املفاجأة،  فرط  من  شديدة  ضحكة  أخذتين 

اجلهل: ليش ُمىن الفتحاوي مو منيح؟
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زجمرت الفتاة وقطبت عن جبينها بشدة: ال مو منيح، كيف يعين منيح 
وهو ما بيحارب اليهود، وبيطخ يف محاس، مث انقضت بيدها على حفنة 

من تلك األصابع الصفراء ودستها يف فيها الصغري وهي تضحك.
الدرجة  إىل هذه  أطفاله  الذي يصل  اجملتمع  بذلك  اإلعجاب  أخذين 
من الوعي السياسي يف معركته الداخلية فضاًل عن اخلارجية منه،ا ولكن 
رأسي مل تكن يف سعة من التفكري والتحليل الكثري وقتها؛ فمىن تنظر 
إىل رد فعلي الواجم هذا وال تفهم ما اخلطأ يف حديثها، حاولت أن أدير 
املوضوع: مىن انت ما حكييت يل إنك راح تعرفيين على عمك، فهرعت 
إىل درج املكتب يف الغرفة وأخرجت صورة كبرية احتضنتها بقوة وأتت 

هبا إيلَّ:
- شوف هذا عمي الشهيد إبراهيم، أن حببو كتري، وملا نستشهد متله 

راح نروح كلنا اجلنة ونعيش من بعض، مو هيك اباب.
توقفت الكلمات يف حلقي ولكنها أكملت:

- شايف هاد الكالشني تبعه )وأخذت هتز رأسها وتقول بلهجة عجب( 
عمو أمحد أن بعرف أسلخ نر، رحت مع اباب عاجلبل وسلخت نر، 

انت تعرف تسلخ نر عمو أمحد.
هز  الذي  الصوت  ذلك  فورًا  وتذكرت  جويف،  يف  الكلمات  غاصت 
أركان معسكر التجنيد منذ وقت مضى »دفعة 87 أتجيـــــل« ومشهد 
مئات الشباب وهم يسجدون على األرض فور مساعهم اخلرب؛ مشهد 
تلك الدولة اليت أفلحت يف أن تنفر أجيااًل أبكملها من السالح فرارها 

من األسد!
أشفق عليَّ أبوها وجذهبا من بني ذراعي: مىن ما راح تفرجي عمو على 

أساورك.
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وملونة  ذهبية  بالستيكية  حبلقات  املمتلئة  اليمىن  ذراعها  إيلَّ  فمدت 
وقالت يف دالل: ماما جابتها إيل من العريش، حلوة عمو؟

أمسكت أبنملها املمتدة وطبعت قبلة حانية على يدها الرقيقة مداعًبا: 
انت أحلى اي منونة.

***
الشمس ساطعة والسماء متطر بغزارة، أطفال رفح يلعبون يف برك املاء 
جبوار ما تبقى من السور املكسور، مشهد ودعتين به مساء تلك املدينة 
إال  هناك  ما كنت  أنين  الوداع  أدري كيف شعرت ساعة  املطهرة، ال 
خبلدي، ما سافر معي جسدي كل هذه املسافات، تركته هناك أبرضه، 
ودعته  مسرعة،  سيارة  أول  يف  به  ألقيت  احلدود،  على  اآلن  استلمته 
على  رأسي  ومييل  أغفو  أخذت  مالكيه.  عند  تركته  بقلب  بعيد  من 
زجاج السيارة املضبب، أخذت أختفف منه يف أحالم بعيدة، أصوات 
األطفال، مذاق الزيتون، زجمرة النريان، دفء البيوت، صور الشهداء يف 
الشوارع، كلمات الصمود على اجلدران، القسمات الشامية يف العيون. 
ضرابت مساند »القعدة العريب« اليت تنهال فوق رأسي منها ومن أخيها، 
نربايت  فيها  تتمازج  ألوان  جبسديهما،  جسدي  فيها  يتداخل  لوحات 
بضحكاهتا، أمواج من البحر تتالعب خبصيالت من شعرها، ذرات من 
الرمل ترتاسم خبطوط من أنملها، أخذت أحلم بكل هذا طوياًل طوياًل، 
ليايَل وأايًما، ال أود عندما يراودين أن أفيق؛ ما ابل موقظي اليوم يصرخ 
يف أن أفق أفق، فتحت عيينَّ قلياًل، ألقى عليَّ اخلرب، انقلبت من فوق 
وأخذت  إىل جهازي  استويت  الغرفة حىت  يف  وطاح جسدي  الفراش 
أقلب يف الشبكة وأكتب حبروف مرجتفة على حمرك البحث يف األخبار 
عن جد مىن، عن »نزار راين«، وما أن ظهرت النتائج حىت اختفى كل 
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شيء من أمامي. صحت صيحة عويل مدوية، سقطت على ظهري، 
توقفت أنفاسي للحظة، انعدلت إىل التلفاز، وما أن رأيت احللم حمطًما 
عروقي كاملذبوح، حفرة  الدمع يف كل  وفر  أشالء حىت عال صياحي 
احلديقة  حيث كانت  ملتهبة  نريان  العامر،  البيت  حيث كان  عميقة 
الغناء، استشهد الشيخ ومعظم عائلته، شهقت شهقة متنيت أن تذهب 
بروحي، سقطت مرجتًفا كاملشلول، أجأر ببكاء مل تشهده عيناي من 
قبل، يف حماولة ايئسة ككل يوم – منذ بداية احلرب – أتصل بوالدها، 
الدمار، خمتنًقا ابلدمع،  الزمن أمسع صوته من بني  يف لقطة فريدة من 
ملتفًعا ابلصمود: أيب اي أمحد واتناش من عيليت ذهبوا، أمي اي أمحد، 
إخويت اي أمحد، أخوايت اي أمحد، أوالدهم اي أمحد، بناهتم، خااليت اي 
أمحد، وما أمحد كي ينطق يف مثل هذا املوقف إال ذهواًل يردد بضعف: 

صربًا آل نزار إن موعدكم اجلنة. صربًا آل نزار إن موعدكم اجلنة.
األحالم  وما  احلرب،  بعد  ما  أحالم  البسمة عن عيين مىن يف  غابت 
إال سذاجات بين آدم اليت ال يستطيعها إال إبغالق أجفانه، نعم لن 
أقوى على فتحها أمام عينها وقد ازدادت صموًدا على ما كانت، كيف 
ستكون إذن، كيف هبا تعّرُِفين إىل أهلها مجيًعا يف الصور، ترصها إىل 
جوار عمها إبراهيم، جدها نزار، زوجاته، أعمامها، عماهتا، لكنها تسرع 
إىل الغرفة اجملاورة – كمن نسيت شخًصا تريد أن أتعرف عليه – وحتمل 
بقوة على ذراعيها أخاها الذي مر على مدينتنا وهو يف رحم أمه، حتمل 
نزار الصغري، حتمل النبتة اليت خرجت وخترج بكل قطرة دم على هذه 
، إهنا تكاد تلمس ذراعي، ال إهنا  األرض املطهرة، أراها تقرتب به مينِّ
تغوص أبنملها الدقيقة فيه بقوة، أكاد أشعر بطاقة تعرتي جسدي كله، 
أغمض عيينَّ أكثر، هتز يف ذراعي أكثر وبقوة، تنادي بصوت خفيض 
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انظر إيلَّ، افتح عينيك، أيب أيب أيب، أستيقظ مذهواًل من الكلمة، تنظر 
الصوت جبواري،  إىل مصدر  أتطلع  املظلمة،  الغرفة  عيناي يف سقف 

أنزعج متسائاًل: ماذا بك اي صغرييت!
خفوت  برغم  الالمعتني  عينيها  يف  تفرك  بدأت  اليت  الصغرية  جتيب 

األضواء: أريد أن أنم جبواركما.
أطبق إبصبعي على فيها: ال تسمعك أمك.

تنظر إيلَّ بنظرة عتاب أضعف أمامها، أسحب ذراعي من حتت احلاملة 
تكتم  وهي  تندُّري،  مبتسًما يف خبث  به صغرييت  ألتقف  جبواري كي 
أما  بيننا مهست:  استقرت  إذا  استطاعت، حىت  ما  الضحكات بكل 

اآلن فاحلكاية أواًل.
أحك رأسي مصطنًعا التفكري: طيب احلكاية أواًل. كان فيه بنت امسها. 

امسها. امسها!
تتسع عيناها كمن عرفت اإلجابة وتلهفت إىل مساع القصة اليت أرددها 
كثريًا وال متل منها وتقول بصوت واحد تتبعها ضحكات عالية: امسها 

مىن.
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إىل ندابت الروح اليت ما زالت نتئة من أثر الصدمات ابلواقع واحلياة 
من أثر السقوط من خياالت العقل املعقودة وآمال القلب املغزولة 
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صدمة 23

2009/6/10
قدماه  تتلوى   ، املبىن  ذلك  من  اقرتب  التسارع كلما  خطُوه أيخذ يف 
وهو يلتفت برهة للبوابة اليت دخل لتوه منها، ويتمتم حامدا أن مل يسأله 
أحد عن هويته اجلامعية ، يبدو أن استنتاجه كان صحيحا ، يبدو أنه 
ابلفعل مل ينقطع تردده على هذا املكان بعد ، وجهه هنا ما زال مألوفا 
، وجوههم أيضا .. هؤالء الذين يقفون يف بوابة املبىن مل يتغري إال واحد 
أو اثنان ، تلتهم قدماه الدرج بقوة ، يصعد دورا واثنني وثالثة ابلقوة 
نفسها، يلهث عند آخر درجة، ميرر عينيه على أبواب تلك الردهة ، ال 
بد أنه قد التحق هبذا القسم ، ينظر يف ساعته املكسور زجاجها ، عشر 
دقائق تبقت على املوعد؛ يلمح مقعدا يف طرف املكان ، يلقي جبسده 
املرهق عليه ، يلتقط أنفاسه ، تدور عيناه يف املكان دورة كاملة قبل أن 
يغلقها متاما ، يضغط أبجفانه أكثر ، حياول أن يهدأ لرياجع الساعات 
الغريبة اليت مرت به منذ الصباح ، جيفف مبنديله قطرات العرق اخلفيفة 
اليت انتثرت على جانيب جبهته من أثر العدو ، يرتبك عندما يرى أثر 
الدماء اليت على املنديل ، فيخفيه فورا يف جيبه. تلمس أنمله الورقة اليت 
بسببها هو اآلن يف هذا املكان ، يرفعها أمام عينيه ، حياول استنطاقها 
، يتذكر جيدا أهنا مقطوعة من مفكرته األثرية ، ذلك التاريخ املطبوع 
عليها وهذا الكالم املكتوب فيها ال يتذكر مىت كتبه .. 2008/6/10 
، هذا هو التاريخ املطبوع ، و 2010/6/10 هذا هو التاريخ املذيل يف 

الورقة واملكتوب خبط هذه البنود اخلمسة نفسها. 
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 لقد أتكد ابلفعل أن يومه هو التاريخ املكتوب ، لقد التقط ورقة حالته 
املعلقة على طرف سرير املشفى مؤرخة بـ 2010/6/10 ، الكثري من 
أسطر  وتستعلي  تستفل  منتشرة  املنسقة كانت  اإلجنليزية غري  احلروف 
ورقة املشفى ، مل يسعفه يف الفهم إال الكلمات اليت استلقتها أذنه يف 
حالة نصف وعي؛ كان أحدهم يهمس لآلخر ، لعل صوته كان عاليا 
ولكنه مل يسمع إال مهسا ، كان يتحدث عن حادث .. عن احتمال 
الصدمة  أن  .. كان حيدثه  يبدد شكوكه  اآلخر  .. كان  للذاكرة  فقد 
الفقد لن يكون إال جزئيا  كانت خفيفة .. أن اجلروح طفيفة .. أن 
.. أنه سيعود سريعا .. مبجرد أن يفيق ويرى بعضا من حياته املفتقدة 
يف الذاكرة . لعل هذا هو الذي جلعه يفر يف غفلة من املمرضة اليت 
ثقل رأُسها على ابب العنرب ، ماذا لو بقي ، من املؤكد أن أحدهم قلق 
عليه اآلن ، لكنه مل يستطع ، األحداث اليت يف تلك الورقة، تلك الورقة 
الوحيدة اليت عثر عليها يف جيبه ، ال ميكن أن يتحمل تفويتها ويستسلم 
هناك راقدا على فراش املشفى؛ ابلتأكيد سيخسر. حياول أن يتذكر أكثر 
، صور كلها مشوشة ومهتزة ، حتلُُّق نفِر يلبسون األبيض ويتكممون 
ابألخضر فوق رأسه ..  حركة عجالت السرير املتسارعة املتذبذبة يف 
أروقة رخامية ، أبواق سيارة اإلسعاف املتتابعة ، آخر امتحانت له يف 
الكلية .. ال ال ال ، حمال هذا ، من املؤكد هناك خطأ ، ما، هناك 
أحداث كثرية يشعر أهنا ساقطة من صوره .. يستدير برأسه ويضربه برفق 
مصطنع يف  احلائط الرخامي خلفه ، يفتح عينيه فجأة ، منذ مىت دخل 
الرخام كليتنا ، تبا إنه ال يتذكر أي شيء ، أي شيء عن عامني مضيا .
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ال يبقي كثريا على حالة ارتباكه هذه، يصوب نظره شطر ذلك املوظف 
الذي ما زال يرقبه شذرا ، يهم إليه ويبادر ابلتحية ، يسأله إذا ما كان 
امسه يف كشف هذه اللجنة ، يرد مستنكرا : سيادتك ال تعلم ما هو 
قسمك ، يرتدد برهة : بلى أعلم ، قسم التاريخ لكين ال أتذكر الرقم ، 
بعد تنهيدة تستفتح عينا املوظف قائمة اللجنة ، يعثر على االسم يف 
أول صفحة ، ختتلج يف قلبه فرحة عندما وقعت عيناه على امسه أيضا ، 
ميرر املوظف إصبعه إىل أن يصل إىل اخلانة اليت يف آخر السطر ، ينظر 
إليه وقد مط شفته السفلى ، حضرتك حمروم ابلطبع من االمتحان اليوم 
، مل حتضر أصال طوال العام ، يتمتم بصوت خفيض : مل أحضر كيف مل 
أحضر ، ما املانع من حضوري ، أي عمل أخرين عن هذا ، ال بد أن 
هناك ما كان يشغلين ، ال بد أن عمال أهم يف انتظاري اليوم عوضا عنه 
.. أخذ حيدث نفسه ذاهال عن املوظف تسوقه قدماه إىل الدَّرَج اثنية .

جلس حلظات يستعيد هدوءه على مقعد مقابل للكلية ، ميسك ابلورقة 
ويقرأ أول سطر فيها قراءة أخرية - قبل أن ميحوه متاما - : الذهاب إىل 

امتحان التمهيدي املاجستري – قسم التاريخ اإلسالمي .
ينتقل برفق إىل السطر الذي يليه ، ميشي بتؤدة هذه املرة ، يتذكر أول 
العلوي الذي  مرة صعد فيها هذا املبىن املقابل لكليته ، وذلك الدور 
كانت تعلو مكاتبه الرتاب ، كيف كان أول اجتماع به مع أول فريق 
عمل ، مخسة كانوا وهو سادسهم؛ مل متض إال أشهر حىت جاوزوا املئة 
، ايهلل ترى كم وصلنا اآلن ، وترى أي الفروع فتحت ، وترى من اآلن 
خيلفين يف منصيب، وترى أي مفاجأة تلك اليت من املفرتض أن أخبئها 
اليوم ، شيء من السرور أخذ ينمو بنفسه كلما اقرتب من ابب  هلم 
به ، ويشعر  مكتبه ، سروٌر يعرف مذاقه من كل عمل تطوعي يقوم 
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أنه ابلفعل رصيد مباشر يضاف ألمته ، أخريا تضغط يده على مقبض 
الباب يفتح برفق ويدفع بلني ، ال يدور املقبض وال يستجيب لسانه ، 
يبدو أنه مغلق ، يتوجه للمكتب الذي جبواره ، شخص ال يتذكره جيلس 
هنا ، يبادر : أجديد هنا ، ينظر الشاب إليه وقد عقد حاجبيه ، يعين 
من سنة تقريبا ، مني حضرتك ، يدور السؤال يف ذهنه بسرعة الربق ، 
إنه ال يعرفين ! ، هنا من سنة ! ، مل آِت ملكتيب هنا منذ عام ، ايهلل ترى 
.. يقاطعه الشاب بنربة أعلى : مني حضرتك ، يتلعثم ، ال أن فقط 
كنت أسأل عن جمموعة شباب .. نعم شباب يقومون بنشاط ما هنا .. 
نشاط امسه "أجبد"، تعرفهم .. مسعت عنهم. أيخذ الشاب يف القهقهة 
: لقد رحلوا منذ زمن طويل . رحلوا كيف ؟ ملاذا ؟ ، يتابع الشاب يف 
تلقائية مستنتجا : آآآآه .. أنت إذن من األعضاء الذين نسوا أشياء 
هلم هنا ، وأيتون كل يوم واآلخر كي يسألوا عنها ، ويصدعون حنن ، 
حسن اي سيدي تعال ورائي. وحبركة ميكانيكية أخذ العامل يعبث بعدد 
من املفاتيح أخرجها من جيبه ويتوجه بتلقائية إىل ابب يف آخر الردهة 
بدت  اليت  األوراق  عشرات  من  والتدافع  الدفع  من  بشيء  ويفتحه   ،

متكدسة خلفه وندى حنوي : تفضل خذ ما تريده وارحل .
افتتح  الذي  الرجل  أن  يصدق  يكاد  ال   ، رأى  ما  يصدق  يكاد  ال 
أغلقه عندما  الذي  الكلية هو هو  منوذجه عندما كان رئيسا ملركز يف 
أصبح عميدا هلا ، ال يصدق ما قاله ذلك العامل، ال يصدق أن ما 
أنفقه يف أكثر من عامني راح أدراج الرايح ، تكدس أكوام فوق أكوام 
كاألطالل يف حجرة ضيقة ، ال يصدق أنه سيخرج الورقة من جيبه ، 
وسيمحو السطر الثاين، ال يصدق أن زايرة ملكتبه يف منوذج جممع اللغة 
العربية ، وتقدمي هدية ملن يكملون مسريته اليت أذهلت الكلية يوما ما 
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حني بدأها،  ابتت يف عداد األمنيات املستحيلة ، ال يصدق أن عليه 
التوجه إىل السطر الثالث ، بكل أمل ، وكل خوف ، أبلف رجاء جير 
ينتظر   ، اليوم  املزعوم  املسماة يف جدوله  اليائستني إىل احلديقة  قدميه 

لقاءه القادم .
النيل ليس طويال ،  الطريق من اجلامعة إىل حديقته تلك املطلة على 
واملوعد الذي كتبه قبل عامني هنا يف الورقة ليس قريبا ، آثر أن يقطع 
املسافة ماشيا على نسمات نيلية تلفح ذاكرته فتعيد هلا ما سلبه حادثه 
ذاك ، لكن النسمات بدال من أن تسرتد شيئا من عقله أخذت ترسل 
أشياء من مآقيه اليت ترتقرق يف عينه منذ الصباح. رابه، لو كان يل أن 
أنسى أنين تركت املاجستري ، وأن مشروعي قد توقف رغما عين ، فال 
جيب أن يسقط من ذاكريت أبدا موعدي القادم .. تتسابق الدمعات 
عندما خيطر بباله أن ماذا لو مل يكن املوعد ساقطا ، ماذا لو مل يكن 
موجودا من األساس ، تكاد أنفاسه تقف على حافة السؤال. قدماه 
تغوص يف عرض املمشى أمين كوبري اجلامعة، يف حركة جنونية اندفع 
قدرا  يستبقي  عله  الطريق  من  تبقى  ما  يطوي  جبسده كله كالرصاصة 

ليس يسبقه.
دارت عيناه يف املكان حىت وقعت على طاولة غري مشغولة ، قصدها 
مضطرب اخلطو ، جلس ضاما رجليه ويداه مقبوضتان عند ركبتيه وعيناه 
صوب املشهد النيلي الذي راح التماع مائه - حتت وهج الشمس - 

ينعكس ويتألأل يف عينيه فيزيد من ترقرق مائهما .
"تُرى من تكون اليت أنتظرها" ، حدق يف وجه النادل الذي أتى ليسأله 
عن طلبه وكاد ينطق بسؤاله ، لكنه ابتلع ريقه ، نظر على الطاولة ، 
أمسك ابلقائمة ، ترى أي املشروابت تفضلها، هل حتب اجلوافة مثلي 
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، أم تران ال نطلب سوى الليمون ونوفر أي مليم لعصائر البيت الطازجة 
النادل منه وأشاح  ، "أنتظر أحدهم ، سأطلب عندما أييت" ، متلمل 

عنه بوجه عابس .
ال يريد سوى واحدة، ترى أعيناها كما كان حيلو أن يلوهنا خبضرة احلقول 
وزرقة السماء والبحر، أم بدكنة الغسق ومحرة الغروب، أم بسواد الليل 
وغمقة العنرب، تراها مخرية كمعتوق النبيذ أم شقراء كوهج الشمس، تراها 
تقارعه بقلمها، أم تباريه بصوهتا، تشعر به اآلن، تعرف ما حدث له يف 
الصباح، ترى يعرفها لو أتت .. ضاق ذرعا خبياالته ، وضاق مبقعده ، 
انتصب عوده النحيف وراح يضرب األرض خبطوات غادية ورائحة ، 
حيدق يف وجوه اخللق ، خييل إليه كل غادية أهنا مقبلة عليه ، ترى هل 

تكون تلك .
أخذ اليأس يتملكه ، ينظر إىل ساعته املكسور زجاجها ، مرت ساعة 
، ايه كيف نسي ذلك، يكاد أذان العصر يُرفع ، مل يصل الظهر بعد 
يعرفها جيدا يف ركن من احلديقة ، ال يذكر  اليت  الزاوية  انطلق إىل   ،
أنه كان متوضًئا ، أخذ يفضي من املاء على أطرافه فيكتشف بعض 
اجلروح والكدمات اليت أخذت تشي أن احلادث كان أشبه ابلسقوط 
منه ابالصطدام ، ترك التفسريات بعيدا ، ترك املاء أيضا على أطرافه 

يقطر ، وهمَّ ابلصالة .
قرفص بعد الصالة ووضع رأسه على تشبيكة أصابعه حيدق يف ال شيء 
، ال يتذكر أنه أحس بلذة كهذه من قبل ، متلكه العجب ، إن خالق 
احلب ال يكلفك إال أن تذكره يف نفسك حبيبا حىت يذكرك يف نفسه 
، مبجرد أن خيطر على ابلك . نعم مبجرد أن خيطر على ابلك ، تعلم 
أنه يذكرك ، يذكرين ! ، وأي سعادة يناهلا حمبوب عندما يعلم أن حبيبه 
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اآلن يفكر فيه، فما ابلك لو كان خملوقا وهو خالق ، لكن ملَ تتفتق له 
هذه املعاين اليت مل يطاوهلا يوما ، تلك اليت كان يفكر هبا طوال هذه 
الساعات وال يعلم أصال أهي كائنة أم مل تكن بعد ، أيتوافق ختاطرمها ، 
أم يتنافر ، وما الذي عليه فعله كي ينهل بوصلها ، أن يبتغي سلما يف 
السماء أو نفقا يف األرض ، لكن ما الذي عليه فعله كي ينهل بوصل 
احلبيب األعظم ، أن يرفع يده ويهبط هبا على صدره ، أن يصدح هللا 
أكرب هللا .. مسعها ترن يف األفق تعلن صالة العصر ، اندفع جببهته تقبل 
يهديه  أن  احلبيب  يدعو  وبلسانه   ، السماء  يف  حتلق  وبروحه  األرض 

حبيبه فيه .
إىل جيب  يده  بعدها  يرفع   ، اليسار  وأخرى عن  اليمني  تسليمة عن 
قميصه ، خيرج الورقة ، وخيط على السطر الثالث ، مل أتت له زوجُه 
يف املوعد احملدد ، ضاق ذرعا بتلك اللعبة السمجة ، أخذ ميرر عينيه 
يف بقية اجلدول ، يذهب لشركته ويعقد اجتماعا تقييميا ، يصلي مع 
صديقه املغرب ، يذهب إىل بيته قبل العشاء ، ال يعرف من ذلك كله 
إال صديقه الذي ال خيال أنه قد تغري ، ترى أين شركته تلك ، وهل 
هي موجودة أم ككل األخرايت كانت جمرد أمنية مل تر ضوء النهار بعد 
، وترى بيته ذاك هو بيته فعال ، أم بيت أهله ، هل جيلس إىل اآلن يف 
بيت والده ، ال يعقل هذا ، من يدلين إذن من ؟ ، مجع أمره وانطلق 
من فوره إىل صديقه ، ما زالت معامل بيته الذي يرتدد عليه ال خُيطئها .

بيت صديقه ال يفصله عن بيت أهله سوى عدة شوارع ، ورغم ذلك 
أحب أن يذهب إليه أوال. مؤكٌد أن لديه تفسريًا أوضح لكل هذا . عند 

مدخل شارعهم رأى أخاه من بعيد ، استبشر وتوجه حنوه : 
كيف حالك حسان ، وكيف أخوك .	 
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خبري واحلمد هلل ، لكن يبدو أنه لن ينزل يف إجازة هذا الصيف . 	 

امتقع وجهه وزاغت عيناه ، تبع بصوت حتشرج يف حلقه : ومل ذاك ؟ 
 يبدو أن املقام قد طاب له يف السعودية. ضحك الفىت مث ودعه 	 

ومضى بعيدا . 

وملَ   ، يدهش  مّم   ، طويال  تلبث  مل  دهشته  لكن   ، مكانه  يف  تسمر 
يدهش ، من أول يوم عرف فيه حامت وهو ال يكف عن حديث السفر 
، ودروب اهلجرة ، من أول يوم عرفه فيه وهو أييت كل يوم له ببالد 
جديدة يقلب رأسها على عقبها ، يتعلم كل شيء عنها ، مث يكتشف 
تعلقا  أكثر  أنه كان  يذكر  إليها.  فيتحول  ميزتني  أو  ميزة  أكثر  أخرى 
بكندا ، نعم كانت حلمه الكبري ، ال يذكر أبدا أنه فكر يف السعودية 
من قبل ، ترى ما الذي جعله حيط رحاله هناك ، نعم كنت أعرف كل 
ذلك ، لكن من كنت أفكر فيه صديقا ساعتها عندما يسافر حامت ، 
هل كنت أنوي البقاء بال صديق ، ترى من اختذت من بعده صديقا ، 
ترى ما مسته ، ترى ما خالله .. وأخذ يعيد هذاينه يف أصبوحته النيلية 

بال وعي . 
عندما بلغ نصية الشارع استقبلته الشمس أبشعتها القرمزية ، فبثت يف 
األفق مشهدا جنائزاي مهيبا، أخذ يتمتم : أمسينا وأمسى امللك هلل ها 
هو يدخل شارعه، ويتمتم : اللهم بك أمسينا، ميضي يف طريقه بلهفة 
يتسارع خطوه كمن يالحقه عدو مباغت خلف أشجار غابة معتمة ، 
ويتمتم : أمسينا على فطرة اإلسالم ، يسرع أكثر كلما اقرتب من البيت 
مل يتبَق عليه سوى بنايتني، يسلم ساقه للرايح يتجاوزمها يف سرعة الربق 

، تتسمر عند الدرج الذي مهت ابلتهامه .
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محد هلل على السالمة اي أمحد ، قاهلا وأخذه بني ذراعيه حيتضنه بقوة 	 
، بل يعتصره يف عنف .

الشيخ أنس !	 
ال ، كان هذا منذ زمن ، أن اآلن ، أنس صديقك. 	 
صديقي . 	 
اجلس ، وقل يل كيف سار يومك . 	 

مل حيك هو شيئا ، حكى له أنس عن كل شيء ، حكى له عن اتصاله 
به ليلة أمس ، كان صوته عاليا ومضطراب كاملمسوس يصرخ ويطلب منه 
أن يرافقه غدا يف ركوب اخليل " خشيت عليك بشدة ونصحتك أال 
تذهب ، يف الفجر هاتفتك رد علّي أخوك وقال إنك تركت هاتفك ، 
وتركت املنزل فجأة ومل تعد من بعد الصالة ، أدركت أنك هبذه احلالة 
مصاب ال حمالة ، نزلت من فوري وحلقت بك عند املكان الذي نركب 
بعدما كبا بك  دائما ، وجدتك حمموال على يدي أحدهم  فيه اخليل 
قصصت  وملا  للمشفى  معك  ذهبت   ، به  اندفاعك  فرط  من  اجلواد 
للطبيب ما حدث. أبلغين هو اآلخر حبالتك ، قدم إيل الورقة اليت يف 
جيبك وقال أرجح أن فقد الذاكرة احملتمل ذلك سيبدأ من هذا التاريخ 
قبل سنتني من اآلن ، ذكرت له أن الصدمة ستكون كبرية عليك ، اقرتَح 
أن نرتكك تواجه ورقتك بندا بندا ، حىت ال تصعقك احلقيقة كاملة ، 
حىت   ، عنك  ابملشفى  العاملون  وتغافل   ، ألطمئنهم  أبهلك  اتصلُت 
حدث ما كنا نتوقعه ، وخرجت لتستقبل أحالمك وتراها بعينك ، لكن 

صدقين أحالمك هذه رغم ذلك قد حتقق منها .. 
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مل يدعه يكمل أكثر من هذا ، أخرج ورقته وطلب منه أن يدله على 
املفكرة املنتزعة منها ، نوله إايها ، قبض عليها بيديه املرتعشتني وخطا 

بقدميه الثقيلتني درج املنزل مودعا إايه : شكرا صديقي ..
الدامعة ، انسل  البيت ، استقبلته األحضان احلارة ، واألعني   دخل 
من وسطهم ، أغلَق ابب حجرته خلفه ، تكوم جسده خلف الباب 
ومفكرته مضمومة إىل صدره ، فتحها برفق وأخذ يقلبها صفحة صفحة 
يربق   ، صديقه  لسفر  أيسف   ، يوما  يوما  الضائعة  أايمه  ويتذكر   ،
الجتماع قلبني حيبهما يف هللا ، يرعد لفرتة اعتقال مرت به ، يشهق 
لرحلة قصرية إىل غزة، يصل إىل صفحة األمس ، يلتئم املاضي ابحلاضر. 
آخر مشهد مفقود ها هو يلتقطه، ها هو يرى نفسه على ذلك اجلواد 
األبيض يف الصباح يعلو به ويهبط ، ينطلق به كالريح املرسلة ، ها هو 
 ، املذعور رغم كل شيء  يلمس وجهه  ويكاد  نفسه  يتذكر خلجات 
كأنه كان يستعد للكبوة ، ها هو يشعر برأسه يرتطم ابألرض ، وتظلم 

الدنيا .. 
يهب واقفا ، يستوي جبسده على املكتب ميسك بصفحة اليوم ، ميتشق 
القراءة  يعاود   ، احلائط  على  ويعلقها   ، ينتهي سريعا   ، ويسطر  القلم 

بصوت هامس خفيض .
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األحد 2012/6/10
أذهب المتحان املاجستري .	 
أتبع عمل “أجبد” .	 
أقابل زوجيت يف احلديقة النيلية . 	 
أتوجه ملكتيب يف مؤسسة “الفراقد” لإلنتاج اإلعالمي . 	 
أحجز تذكرتني لقضاء عطلة الصيف مع حامت يف كندا . 	 
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عندما يكون املرء يف أبعد نقطة مكانية عن عامله، يصبح يف أقرهبا 
وجدانيا منه، فحجاب الصورة عن العني نشاط هلا يف القلب.
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من بعيد

حتت مظلة خشبية متفننة الزخارف والتعشيقات اخلشبية ، ذات طراز 
شرقي ، وميض الربق يلوح يف األفق منذ ساعة تقريبا ، وصوت الرعد 
بدأ متأخرا .. قطريات مطر بدأت تزف الغوث وحتدث دوائر صغرى يف 

بركة اصطناعية صغرية حول نفورة منمقة أمامي .. 
تنفتح السماء مباء منهمر ، الرعد يتزايد ، واملاء يتثاقل ، ألول مرة أشعر 
ابخلوف من الرعد واملطر .. "خوفا وطمعا" اي رب ذاك اخلوف وإين 

بك طامع .. املشهد غريب علّي كليا، كل املشاهد هنا 
مشاهد من احلياة أعيشها هنا على تلك اجلزيرة يف احمليط اهلادي، قطعة 
من جنة يف األرض ُتدعى "ماليزاي"، مشاهد كاليت ال نراها إال عرب حائل 
زجاجي، عرب شاشة هنا أو هناك ُتطَوى لنا األرض طيا فنرى من مكاننا 

ما مل يسعفنا الزمن لرؤايه.
مكان،  من كل  للخضرة  املائل  األزرق  حيوطها  جزيرة  هنا،  أن  اآلن 
متمايلة  وخنيل  أبيض،  شاطئ  أعالها،  بصرك  حيد  ال  سامقة  غاابت 
صفائها،  من  قواقعها  مخ  ترى  مياه  القدمية،   "98 "ويندوز  كخلفية 
أكواخ خشبية بنيت كفندق حىت ال تكسر روح الطبيعة بتلك الكتل 
اخلراسانية املقيتة، فاكهة من نوع، وحلم طري من كل شكل. أفض كل 
ساعة بكارات تلك العوامل اجلديدة واملذاقات الطريفة على كره .. على 

كره.
كره املنعم مفردا .. كره آدم اجلنة بال حوائه .. كره من حكم على نفسه 
بعدم استحقاقها السعادة .. أوحقا جيوز أن أحرم نفسي من التعرض 
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تكون  أن  شرطا  وأشرطها   ، فتايت  على  وقفا  أوقفها  أن   .. للسعادة 
مشاطريت إايها .. ال أدري ، وعلى كل قد فعلت هذا دون أن أدري، 
أشرف على كل هذه احليوات من بعيد خوفًا من الوقوع يف لذهتا منفرًدا 

فتصبح مرة !
املطر خيف قليال والسماء ما زالت تومض فتنري شواهق اجلبال الغابية من 
خلفي ، وامتدادات الشطوط املنسابة من أمامي .. يؤملين الوميض .. 
يؤملين ذلك املخلوق الذي يولد لينري األفق هنيهات مث أيفل أفول َمن ال 
يرجو العودة .. أمام الظلمة مرة أخرى ، أتوحد وظلمة روحي ، أتذكر 
هذه وتلك .. وميضات حلت بروحي أزمنًة قصارًا قصارًا قصارًا .. مل 

تغن عن استيطان ظلمة الروح ووحشة النفس شيئا ..
من بعيد .. يتوقف القطر .. تعود الربكة االصطناعية إىل هدوئها مرة 
أخرى .. يزجمر الرعد مرة أخرية .. أمتثل المتزاج الطبيعة. أوقف نزف 
احلروف .. أقف على األرض املبتلة من جديد .. وأدعو لتلك اليت مل 

أتت من بعيد .. أن يرزقنيها اللطيف عن قريب !
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األمل .. ملح الروح اليت ال حتلو إال به .. نر النفوس اليت ال تلمع إال 
معه
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األمل

تـُرى أي العلل يشكوها املرء أكثر، علل الروح أم اجلسد، وتُرى أيهما 
وأيهما  تنتكس،  وال  ُتشفى  أيهما  األخرى،  تورث  أيهما  أو  أسبق، 
تندمل ولكن تُنكأ، أيهما يصلح املسكن هلا. فيخفف آالمها، وأيهما 
الناس حلال  أيهما يرثي  تستدرجها املضادات إىل عامل اآلاثر اجلانبية، 

صاحبها، وأيهما يهونون من شأهنا.
أسئلة تتملكين كلما مر يب أملٌ؛ فأن ال أتذكر أن علة أصابت جسدي 
إال إذا كنت يف أمس احلاجة إليها. إال عندما يكون األمل قد متلك روحي 
، فأمتىن ساعتها أن  وال أجد سبياًل كي يعرف الناس به فيشفقون عليَّ
يكون الداء ظاهرًا، حىت يكون يل جمرد احلق يف طلب الراحة. أتذكر 
أيًضا أن الداء اجلسدي إذا جاء بال علة نفسية فال أكاد أذكره، أييت 
سريًعا ويذهب سريًعا، كضيف حل يف غري موطنه، فال يلبث أن يرحل.

ولكن إذا كنا ندعي كثريًا أن الروح هي األساس، فلَم ال يسرتعي انتباهنا 
هذه  نفسيًّا  تعبان  أن  »اعذرين  أحدهم:  قال  إذا  مل  النفوس،  عليلو 
األايم« ضحكنا ملء أشداقنا؟ »شكلك بتحب، ههههه«، وإذا قال: 
»أصابتين نزلة برد« تغري لوننا وانكسرت نربتنا »ألف سالمة عليك«!

قائاًل: »طيب تسلمين شغلك  إذا أخربَك األوىل أن تردف  ميكنـُك  ملَ 
واتغطى  نم  »طب  الثانية  وإذا كانت  بعدين«،  حتكيلي  وتبقى  بكره 

كويس ويف داهية الشغل. أهم حاجة صحتك«!
ملَ جند طبيًبا واحًدا لعلل النفس يسمى الطبيب النفسي، يعافه اجلميع، 
ويربطونه ابألمراض العقلية، واخلرف واجلنون؛ ومل جند لكل سنتيمرت يف 
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اجلسد طبيًبا متخصًصا، أنف وعني وأسنان وقلب وجلد وظفر!
اإلجاابت اجلاهزة لدى الشيوخ واملعممني تبدأ بقوله تعاىل: »أال بذكر 
أجيد  ال  اآلن  حىت  لكنين  تنتهي،  ال  وابلطبع  القلوب«،  تطمئن  هللا 
اخللط بني خطي العالقة مع هللا والعالقة مع الناس من الزاوية التكميلية، 
أي إنين إذا ضعفت عالقيت ابهلل ال أستطيع تقويتها بعالقيت مع البشر 
القرب من هللا أن  النفس ال مينع  أمل  العكس، هناك نوع ما من  كذا 
إال من هذا  نبينا - عندي -  احلزن على  منه، وما كان عام  تشكو 
إىل  واذهب  ابألسباب  خذ  قالوا  حلقك  أتمل  إذا  إذن  فلماذا  القبيل، 
الطبيب، وال يقولون تقرب من الذي بيده الشفاء، وإذا أتملت نفسك 

قالوا: ذنوب تكاثرت، حافظ على وردك.
آالم اجلسد تدهشين قدرة املسكنات على إمخادها، أتخذ كل مسكن 
يف موعده، حىت ينتهي أتثريه فتأخذ الذي بعده إىل أن تنتهي املضادات 
النفس،  آالم  أما  األوىل،  أايم حلالتك  بعد  وتعود  عملها،  من  احليوية 
إىل  عدت  إذا  حىت  عنها،  تالٍه  حمض  إال  هو  ما  سكوهنا  فهيهات، 

نفسك وجدت األمل أعظم.
آالم اجلسد إذا استفحلت قد ُيستأصل موطن األمل، أما آالم النفس أنَّ 
هلا ذلك! آالم اجلسد قد تشفى وال تنكأ، أما آالم النفس فال يوجد 
جرح فيها ال ينكأ، ال يوجد، أن ال أذكر مرة مرضت فيها ألين تذكرت 
أن يف مثل هذه األايم من العام املاضي كنت مريًضا؛ لكن كم مرة بت 

ليليت أتقلب ألن صباحي صباح عام جديد على جرح قدمي.
آالم النفس تنكؤها الكلمة، واهلمسة، والغمزة، واإلشارة. آالم النفس 
يهيجها حلن، أو دمعة، مشهد غروب أو صوت كروان، نظرة عابرة، أو 
صورة مسرعة، صافرة قطار أو مرجل ابخرة، أتيت توًّا، بال ارتفاع تدرجيي 
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يف احلرارة، وال صعوبة يف البلع، وال سعالت متفرقة يف اليوم، ليس هلا 
أعراض. ليس هلا أنواع من الطعام دون أنواع، وال ألوان من الشراب دون 
أخرى، كل األنواع واأللوان تصبح يف أمل النفس طعًما واحًدا بال لون.

عليل اجلسد إذا أتوه تضورت له قلوب الناس من حوله، وعليل النفس 
إذا نطق ابآله ظنوا به اجلنون، وأي أمل أشد يف النفس من أمل ال تراه 
إال أنت، ِمن أمل إذا أردت أن تصرخ منه خرج الصوت يشق أحشاءك 
شقًّا، خرج أنيًنا أبكم، ال يكاد يبني إذا ُسئل: مالك، إال: ال شيء، 
اللهم إال أن يسعفه هللا بـ »بوادر برد« فيخرج من حرج اهلم الواضح يف 

ظاهرة بال علة تُعاَين.
رحلة  انتهاء  يف  الرئيس  السبب  يصبح  هل  اآلالم،  تكالبت  ما  وإذا 
والسكر  الضغط  جسده،  آالم  أم  روحه،  آالم  تكالب  هي  اإلنسان 
والقلب هل هي أزمات نفسية ترتمجها األجساد إىل لغة تفهمها العيون 
املادية؟ هل القصص اليت نسمعها عمن ميوتون مهًّا وغمًّا حقيقية، عن 
الرجل الستيين الذي يبلغ سن املعاش فما إن جيلس يف البيت ويشعر أنه 
مل يعد له مورد رزق ومل يقَو على عمل ظهرت كل األمراض اخلفية فجأة 
ومات بعد عام أو اثنني؟ الشيء الذي نعرفه جيًدا أن السبب الرئيس 
ملوت احليوان هو علل جسدية، فهل كل من وصلت به آالمه النفسية 

إىل حد املوت دوهنا كان راقًيا!
هل كان يفاخر مجيل بن معمر وهو العريب يف زمن التفاخر عندما ُسئل 
عن قومه: من قوٍم إذا أحبوا ماتوا، وهل مدحته اجلارية وأعلت قدره 
عندما ردت: عذري ورب الكعبة، هل كان الفخر ابملوت يف ميدان من 

ميادين الشعور يساوي عند العريب الفخر ابملوت يف ميادين املعامع!
أو كسر  متجرب،  تغلُّب  أو  ظامل،  لتسلُّط  وقهرًا  ميوت كمًدا  من  هل 



100

لكرامة، أو انتهاك لعرض هو األنبل واألعلى قدرًا واألشف نفًسا، أم 
من يصمد ويعاجل اجلرح ابجلرح والشعور ابلتبلد حىت يقوى على قتال 

خصمه فيربد نفسه ويثلج صدره وينجز أثره!
هل حنفظ نفوسنا من التعرض لآلالم يف مواطن متابعة حوادث الليل 
احلياة، كما حنفظ  الدماء وهتك األعراض وإفساد  والنهار من سفك 
عليها  نضغط  أم  واألمراض،  األوبئة  مواطن  يف  الولوغ  من  أجسادن 
وحنملها فوق طاقتها كعضلة يف اجلسد نريد هلا أن تقوى فتحمل كل يوم 
ما زاد عن اليوم الذي قبله حىت تصري حمصنة عاتية ال يهزها حاداثت 
فيها جرح مهما يكن غائرًا فجلدها أمسك وعظمها  يؤثر  الدهر، وال 

أصلب!
هل كل إنسان فيه هذا وذاك، تتفاوت النفوس كما تتفاوت األجساد، 
منها ما حيتمل ومنها ما ال حيتمل، منها ما عليه أن يواجه وأيخذ األمل 
على األمل، ومنها ما عليه أن يتوارى حىت ال يُتلف نفسه ابلكلية؛ وهل 
لألول أن يفتخر على الثاين، أم أن كالًّ ميسر ملا خلق له؛ وهل يعرف 
وهل  وسعها؛  إال  نفًسا  يكلف هللا  بال  املعينُّ  هو  أنه  النفس  ضعيف 
يعرف أن هذا وسع نفسه وأهنا ال ختدعه حىت تقعده عن التعرض لتلك 

املواطن، هل؟
هل أقتل نفسي إبدمان عذاب نفسي كما يقتل املدمن جسده مبسكراته، 
هل حياسبين هللا على إزهاق نفسي، وذهاهبا حسرات، أم يثيبها على 
ما أوذيت به درجات، أقويُّ النفس أن بعذاابهتا أم ضعيف بعجزي عن 
رد اآلالم عنها، أتزيد أسئليت تلك من األمل أم تسكنه، أتزيد أسئليت من 
ذاهتا  إهنا حبد  السؤاالت  تلك  آه من  أم تسليه وتسكنها،  مثلي  آالم 

هلي. األمل.
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اخليوط الذابلة أو احلبال املتينة بني البشر املرصوصني كقطع الشطرنج 
على الرقعة ليست حقيقية، إهنما صنف واحد يرق ويغلظ كل يوم 

بقدر، واحلاذق من ال ينقطع منه خيط.
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اإلنسان والعلقة

ما اإلنسان، اإلنسان هو ذلك الكائن الرابين - مهما تشبه الشوائب 
وغلبت عليه – الذي خلقه هللا إببداع يف مفرده، وإبداع أعقد وأعجز 
من  إهبارًا  أكثر  ليس  وأشكاهلم  البشر  ألوان  اختالف  إذ  يف جمموعه، 
اختالف نفوسهم وعقوهلم وقلوهبم، اليت ال ميلكها مجيًعا إاله، وال ميلك 
بعًضا منها إال من أعطاه هللا بعض أسباب ائتالفها »لو أنفقت ما يف 

األرض مجيًعا ما ألفت بني قلوهبم«.
مقدرة كجميع  اإلنسان  منفصلة عن  روابط  العالقة هي  الَعالقة،  وما 
أقداره، لكن منها ما جعله هللا جربًا ظاهرًا عليه كاألب واألم واالبن 
واألشقاء وكل ما تفرع من صالت قرابة، ومنها ما جعله هللا خيارًا – 
أيًضا – بداية من أعقدها على اإلطالق »الزواج« إىل كل  مقدرًا له 
أشكال العالقات على وجه األرض: صداقات ومنافع وتعلم ومتاجرة 

وجرية … إخل.
وإذن فهناك من العالقات ما لن تستطيع أن تفصلها عن اإلنسان وال 
إبرادتنا  ننشئه  ما  منها  املقابل  اجلربية؛ ويف  العالقات  مبوته حىت وهي 
تساعد  أو  هذا  الظروف يف  تساعدن  قد  أيًضا،  إبرادتنا  دابره  ونقطع 
قرار  على  العالقة  مصري  يعلق  ما  غالبا  األحوال  يف كل  لكن  علينا، 

اإلنسان نفسه.
وإذا كان اإلنسان قد خلقه هللا فردا وسيحاسبه فرًدا، فإن العالقة خلقها 
هللا – فهي خملوقة أيضا بقدره وحوله – أعقد من ذلك، خلقها زوجني 
)أعين طرفني( أو أكثر، ورتب حقوقها وواجباهتا على كال الطرفني؛ ومل 
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اإلنسان  له »عالقة« مع  يرتب  أن  الكون دون  إنساًن يف  يستثِن هللا 
اآلخر هلا حقوق وواجبات، مهما تكن ماهية هذا اإلنسان، ولعمري 
فإن آية يف القرآن أراها مجعت نوعني من العالقات أعقدها وأبسطها 
وهي قوله سبحانه: ﴿أييها الناس إن خلقناكم ِمن ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعواب وقبائَل لتعارفوا﴾. فابتدار الذهن عند منَّ هللا علينا خبلقنا ذكرًا 
وأنثى هي تلك العالقة الشرعية بينهما احلافظة للخلق واملوِصلة للخالق، 
الشعوب والقبائل وبينها  الذكر واألنثى إىل  العالقات بعد  مث تشعيب 
ما بينها من البون الشاسع واالختالف اهلائل ال يفضي إىل انعدام أي 
عالقة ابلكلية، بل يوجب أن تكون هناك حبد أدن عالقة »التعارف«، 
واليت لو أتملنا فيها وجدنها بداية للكثري من العالقات بني الزوجني 

)بداية اآلية( يف كثري مما يقع بني الناس.
ما،  بسبب  والتعارف  التواصل  من  نوع  األصل  يف  هي  والعالقات 
فاإلنسان الذي مل أتواصل معه أبي شكل كان، والذي يعيش يف ركن 
ما من أركان املعمورة، مل أَره ومل أمسعه ومل أكاتبه، فقطًعا لن تكون مثة 
عالقة بيننا، واإلنسان الذي قابلته مرة أو مرات مث انقطعت بيننا السبل 
ولذا،  وبينه.  بيين  الوصل  أبسباب  رهًنا  به  عالقيت  تبقى  وحنوه  بسفر 
فإن يف األزمان الغابرة كان السفر والرتحال وسوء االتصال يفقد املرء 
عالقات كثرية لو دام معها االتصال ألنتجت خريًا كثريًا، وهو ما انتفى 
يف عصرن هذا، إذ مل يعد هناك من ختشى أن تفقده يف هذا العامل شديد 
التشابك، ستصل إليه عرب وسيلة رقمية ما يف ثورة االتصاالت هذه. 

ومن مَث، فإن املسئولية جتاه العالقات صارت أوثق بكل املعاين.
ولكن ما دامت األمور هبذا الوضوح فما املشكل إذن يف األمر، ومل خيسر 
أفضل، ومل  اليت جعلها هللا سبيال حلياة  الناس بسبب عالقاهتم  بعض 
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تنتج بعض العالقات السلبية من العداوة والقطيعة والتخاصم والتحاسد 
– وكلها عالقات – يف غري موضعها، ألهنا موجهة ألنس ال حيق فيهم 

هذا مبوجبات كثرية سنها هللا خللقه ونظمها بني عبيده!
إذا عدن إىل طريف املعادلة جند أنه يصح االبتداء من أيهما، فقد يقابل 
اإلنسان شخًصا ما يتعرف عليه بقدر ما، دون أن تكون هناك أي نية 
مبيتة لعالقة حمددة تعقب هذا التعارف، ويظل كالمها يتعمق يف اآلخر 
ويكتشف مدى القرب واالنسجام، فيقرر أحدمها )أو كالمها( ساعتها 
أن حيدد مالمح عالقة ما بينهما، فنرى أنه يشاركه يف جتارة أو علم أو 
نسب … إخل. وقد حيدث العكس عندما يتقابل شخصان وأحدمها 
أذهب  قبل، كأن  من  معينة حمددة  عالقة  على  النية  يعقد  أو كالمها 
إىل مقابلة يف شركة فأتعرف على الشخص الذي جيري معي املقابلة، 
أو أذهب إىل حماضرة وأقيم عالقة مع احملاضر، فتكون هذه العالقات 
حمددة سلًفا وقد تتطور وتنتقل إىل اإلنسان نفسه؛ وقد ال تتطور وتقف 

على حد العالقة نفسها دون اإلنسان.
فيدفعك  لذاته،  اإلنسان  تقدر  أنت  التعارف،  من  األول  الوجه  ففي 
تلك  عرب  احلياة  سبل  يف  مًعا  تتشاركا  أن  إىل  له  وإكبارك  تقديرك 
العالقات اليت كلما زادت تصاحبتما وتدانيتما أكثر، ويف الوجه الثاين 
أنت تقضي حاجاتك أوال مث تنظر ملا وراء تلك العالقة من اإلنسان هل 
يستحق بذاته أن يقرتب من نفسك أكثر، أم أن دوره سيقتصر على 

تلك العالقة مىت تنتِه ينتِه معها.
والناس خيلطون كثريًا يف الوجه األول بني اإلنسان الذي عرفوه ومل يتغري، 
جيايف  الصاحب  فرتى  وتتبدل،  تتغري  وقد  أنشئوها  اليت  العالقة  وبني 
صاحبه إذا تشاركا يف جتارة وخسرت؛ وترى الزوجني يتحوالن إىل أعداء 
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إذا انفصال؛ وترى أي طالب لفتاة كمن يطلب الـُملك أو يقود ثورة، 
إما أن يفوز فإىل الصدر؛ وإما أن خيفق فإىل القرب.

األشياء  بعامل  املرتبط  العالقات  عامل  أغشاهم  قد  أهنم  إال  ذلك  وما 
املادية، عن عامل األشخاص املرتبط بعامل األفكار واملشاعر املعنوية، فهل 
ذاته، هل كان صاحب  تغري يف  معه جتارتك  الذي فشلت  صاحبك 
أيتها  خاطبك  وهل  لديه،  فبار  علم  صاحب  أو  عنه،  فتخلى  خلق 
الفتاة كان طيًبا خلوقا طاملا عرفِته ومسعت عنه من بعيد حىت إذا ساقه 
حظه إىل القرار بطلب عالقة بينكما، ومل يكتب للعالقة التوفيق، ُكتب 

لإلنسان نفسه ذات املصري.
والناس أيًضا ختلط يف الوجه الثاين من العالقات، فيطالبون أحياًن كل 
أكيلك وشريبك  أن يكون  وبينه عالقة حمددة سلًفا  بينك  من يكون 
وجليسك، وقد ال ترى يف هذا اإلنسان أن أيخذ يف نفسك تلك املنزلة 
وهذا حقك، ولو شاركك حىت نصف وقتك يف احلياة فكان زميلك يف 
العمل أو يف الدراسة الذي متكث معه جل النهار، ولكن من فرض أن 
الذي يبدأ ابلفرع حتما سيصل إىل األصل؟ ليس صحيًحا، فقد تقتضي 
احلاجة يف »العالقة« وليس شرطًا أن تقتضيها يف »اإلنسان«، والذين 
خيلطون أيًضا يف هذا الوجه يكتشفون بعد الفوت أنه ُغمي عليهم، وأن 
من أدنوه من أنفسهم مل يكن يستحق هذا، وأنه أغراهم عالقاهتم به 

الظاهرة واملؤقتة.
اليت  وما شاهبها(  )االختيارية كالصحبة  العالقات  لنا كم  يفسر  وهذا 
فسدت بسبب تعرض اجملتمع يف الفرتات األخرية إىل أحداث عظيمة 
تقع فيها الدماء وتفعل هبا الفظائع فتجد األطراف تتباين وتتنافر وكل 
يكتشف أن اآلخر على النقيض منه، وجزء رئيس من املشكلة أنه مل 
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يفهم طبيعة هذه العالقة وبناها على الفرع الظاهر منها، بداًل من أن 
يبنيها على األصل الباطن يف نفس وتكوين كل إنسان.

وأصدق ما يُروى يف هذا هو موقف عمر بن اخلطاب من قاتل أخيه 
يف معركة اليمامة، فقد أسلم الرجل بعدها ولقيه ابن اخلطاب وهو أمري 
فقال  الدم!  األرض  أحبك حىت حتب  إين ال  له: وهللا  فقال  املؤمنني 
الرجل: اي أمري املؤمنني، أَومينعين هذا حقي؟ قال: ال. فقال: أحيل هذا 
على  يبكي  إمنا  ما يل وحلبك،  الرجل:  فقال  قال: ال.  َجلد ظهري؟ 
احلب النساء؛ فهنا أمري املؤمنني بينه وهذا الرجل عالقة؛ أال وهي احلاكم 
واحملكوم، لكن الرجل يعرف جيًدا أنه ال يريد أن يتعداها، وملا اطمأن 
أن هذا ال يؤثر على عالقته اليت شرعها هللا انصرف عن طلبه ما وراء 

هذه العالقة من اإلنسان، وإن كان عمر.
والناس منذ زمن ال تكف أيًضا يف اخللط بني الوجهني ذاهتما، فعندما 
تقدم على الزواج مثاًل قد تقدَّم »العالقة« على »اإلنسان« ذاته، حىت 
إذا حدث للعالقة أي خلل أودت ابإلنسان نفسه، وال تلبث يف غالب 
األحوال أن تستمر أصاًل؛ ألهنا مبنية على الفرع واألساس هنا أن تـُبىن 

على األصل.
ومهما أخفيت فإنه غري خاٍف أنين ما قصدت بكل هذا إال العالقات 
العاطفية حتديًدا - مع خطورة غريها أيًضا - اليت ما زالت حتط أقواًما 
وترفع آخرين، وقلما أجد مناذَج تستطيع أن تنتهي العالقة بينهما يف 
أي مرحلة - من أول الفشل يف التقدم إىل فسخ اخلطوبة إىل الطالق 
بعد سنني – دون أن ميحو أحدمها أو كالمها اإلنسان نفسه من خريطة 
حياته، وما يكون مقصد اإلنسان الذي يقدم أصاًل على العالقة؟ أليس 
بعكس  جزاؤه  أفيكون  الزمن؟  عرب  مبكانته  واالحتفاظ  الصلة  تعميق 
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مطلوبه؟ وقد تظل صفاته هي هي قائمة فيه، فأي ظلم حييق به! وأي 
ضيم يساق له!

ولست أرى وجًها لقطع العالقة املبنية على أساس سليم بني الطرفني 
قطًعا ابئًنا – وقد تتغري وتتلون وحتجم ال أبس وفًقا ملتغريات ما - إال 
وما  آخر،  أو  لسبب  انعدمت  قد  الشرع  يف  حتقيقها  سبل  تكون  أن 
زال أحدمها أو كالمها على حاله من صاحبه. فهنا يكون قطع العالقة 
ال تغريًا وتبداًل ملا يف القلوب، ولكن وقاية وحفظًا للنفس من التفلت 
حسرة على قدر هللا ابستحالة اللقاء، ومعونة على نسيان كل منهما ما 

يف نفسه لآلخر وتسلية لقلبه عن صاحبه.
مرة كنت جالًسا مع أحدهم فقلت له من أحب الناس إليك، فقال: 
أمي، فقلت له مل تبلغ شيًئا، ولو كانت كذلك ألثبت حمبتك هلا ابمسها 
ال بعالقتك هبا، وقلت: أوما مسعت الصحايب عندما سأل سيدن حممًدا 
)صلى هللا عليه وسلم( من أحب الناس إليك، مل يقل: »زوجيت/العالقة« 

وقال »عائشة/اإلنسان«.
وعندما سأله: مث أي؟ قال »أبوها«، ليس هنا من ابب تقدمي »العالقة« 
على »اإلنسان« فهو حيب أاب بكر قبل أن يعرف عائشة، وليس جملرد 
املبالغة يف إكرام عائشة/اإلنسان )رضي هللا  أنه محوه، ولكن من قَبل 

عنها( وإكرام منزلتها لديه، فنسب صدِّيقه إليها.
فها هو أعظم الناس قدم »اإلنسان« على »العالقة« يف تعبريه عن حب 
أعز الناس له، فيا أيها الناس، إن لكم علينا حقًّا، ولنا عليكم حقًّا، 
اثبًتا طاملا ثبتت نفوسكم اليت عهدنها فيكم، ال يتبدل وال يتغري مهما 

تبدلت العالقات وتبددت.
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اخلوف أمن واألمن خوف، خف اليوم ممن هو حقيق ابخلوف أتمن 
منه يف قابلك، وائمن اليوم ممن وجب عليك أن ختافه ختف يف غدك.
تلك اخلفقات اليت تشعر فيها أن قلبك قد سقط من عل إىل درك 
مظلم، سيتبعها حتما سكون عميق ويقني أبنك لن تسقط مرة 

أخرى، تبسم .. أنت على األرض.
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ألف ميم نون 

مفاتيح سور القرآن ) أمل – ألر - .. ( ال يعلمها إال هللا ، أما هذا 
املفتاح ) أمن ( فهو أحد مفاتيح هذه احلياة الذي طاملا حار اإلنسان 
يف فهمه، مع أنه ميثل أحد ركائزه األساسية، و ابلرغم من أنه قد يكون 
أمرا معنواي للغاية، لكن اإلنسان ال يستطيع العيش بدون نسب ُمرضية 

له من هذا األمن على اختالف مصادره.
مشتقاُت هذه األحرِف متتد لتشمل قيما كثرية يف احلياة، فمن أول اسم 
هللا »املؤمن«، إىل الصفة اليت يعتقد هبا الناس يف أدايهنم »اإلميان« ، 
إىل اهلدف األمسى الذي خلق هللا البشرية من أجله »محل األمانة« ، 
إىل الوصف الذي أثبته هللا على النعيم األخروي » ما مجع هللا لعبد من 

أمنني وال خوفني ..«
من  مستقاة  أغلبها  داخلية  عناصر  له  معنوي  شعور  هو  فاألمن  إذن 
مصادر غيبية أو ميتافيزيقية من فكرة اإلميان ابلقدر، واإلميان أبن هناك 
حياة أخرى ، واإلميان أبن أي أذى جزئي )بدين أو معنوي( للذات 
البشرية سُيعوض عنه اإلنساُن بشكل ما يف حياة أخرى )حىت الشوكة 
يشاكها( ، وأن أي أذى كلي )املوت( سينقلها مباشرة إىل عامل آخر يتم 
التمتع فيه ابألمن الكامل ﴿أولئك هلم األمن وهم مهتدون﴾، ألن فكرة 
اخللود نفسها هي »أمن« ضد املوت، ولذا فإن مشكلة غري املؤمنني 
دائما هو انعدام األمن الداخلي الذي قد يؤدي هبم إىل اإلسراف يف 
أحد اجلانبني ، احلرص التام على عدم تعريض الذات البشرية للخطر 
)التأمني على احلياة مثال ( ، أو التفريط التام يف تعريض ذاهتم إىل اخلطر 
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)االنتحار مثال (.
أما عناصر األمن اخلارجية فهي تتمثل يف أشياء مادية ، إذا مل تتوفر 
يصاب اإلنسان بنسب من اخلوف حىت لو كان لديه رصيٌد كاف من 
عناصر األمن الداخلي ، وهو بالء كأي بالء مادي يصيب اإلنسان 
) اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ( ، بل وينال 
من أعلى البشر الذين يتمتعون ابألمن الداخلي ﴿وإذ زاغت األبصار 
وبلغت القلوب احلناجر﴾ ، ومساه هللا خوفا ابملعىن الصريح مرتني يف 

سورة األحزاب ) جاء اخلوف / ذهب اخلوف(.
الغالب عكسية يف  أراها يف  واخلارجي  الداخلي  األمنني  بني  والعالقة 
الركون إىل  الداخلي ، ألن  فإذا قل األمن اخلارجي زاد األمن  احلياة، 
أسباب األمن الظاهرة أو الدنيوية إذا انقطعت يلجأ اإلنسان إىل توثيق 
صالته أبسباب األمن الداخلي اليقيين والغييب. وإذا زادت أسباب األمن 
أبسباب  اللواذ  حساب  على  قليال  إليها  يركن  اإلنسان  فإن  اخلارجي 
األمن الداخلي، هذا على مستوى الفرد ، فما احلاصل على مستوى 

اجلماعة.
انعدام األمن اخلارجي  تنسج حلظات  دائما ما  على مستوى اجلماعة 
خيوط االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أسوء أو أفضل حاال على حسب 
درجات األمن الداخلي الذي تتمتع به هذه اجلماعة ، فأوقات احلروب 
األمن  أسباب  فيها  تنعدم  ما  دائما  الداخلية  الثورات  أو  الفتوح  أو 
اخلارجية لدى اجلماعة ، لكن يف الوقت نفسه يقاس مدى جناح النتائج 
املرتقبة من هذه املرحلة بعمق األمن الداخلي اجلمعي وقوة توجيهه يف 

اهلدف الذي من أجله جتتمع هذه اجلماعة عليه.



117

أما فيما بعد مراحل االستقرار فإن منحنيات الصعود واإلبداع دائما ما 
ترهتن مبستوايت عالية من األمن اخلارجي والداخلي على السواء )على 
رص  حتكم  ال  البناء  يد  فإذا كانت  (؛  ذكرت  اجلماعة كما  مستوى 
اللبنات وهي مرتعشة ، فمن ابب أوىل يد الرسام ال تستطيع املسك 

ابلفرشاة من األساس إذا كانت أيضا مرتعشة .

ما  دائما  واملبدعني  والعلماء  القادة  من  التقليديني  غري  األفراد  لكن 
يتعاملون مع مساحة من اخلوف اخلارجي ألن يف الغالب ما يقومون 
إبنتاجه يثري ردود األفعال اليت تكون ترة يف صاحل هذا اإلنتاج وترة 
ضده ، فلو كان شيئا عاداي ال يغري من واقع الناس ملا لفت انتباه أحد 

من األساس.
لذا فالقاعدة األساسية يف حياة الفرد أو اجلماعة الطاحمة املؤثرة أن تكون 
مستهدفًا أللوان من اخلوف يعزز من استفزازية حتركهم حنو ما يصبون 
البشر  من  يلوهنم  من  إليها  أيَمَن  الواقع كي  يف  رؤيتهم  وفرض   ، إليه 

البسطاء العاديني املؤيدين أو حىت التابعني.
ترخييا جنُد أن اجلماعة املؤمنة كانت يف حمل خوف خارجي شبه دائم ، 
يلخص حالتها مثال إابن فرتة أتسيس الدولة اإلسالمية ) من أول اهلجرة 
إىل فتح مكة ( وْصُف أحِد الصحابة حالـَهم يف املدينة » كنا نبيت يف 
السالح ، ونصبح يف السالح »، أي أن جهوزيتهم للدفاع عن القيمة 
اليت يؤسسوهنا يف األرض كانت عالية للغاية. وكل ما أنتجته هذه الفرتة 
وكل ما عايشه ذلك اجملتمع – والقائد األعظم بني ظهرانيهم – كانت 
يف حراسة السالح ، ولو ابملعىن املعنوي ، أي الشعور أبن كل حلظة يف 
حياهتم نذر ووقف ملشروعهم، والذي جيلي من اتضاحه أمامهم عدُوهم 
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املرتبص هبم والذي ال يرتك هلم جمااًل لألمن اخلارجي.
على مستوى األفراد املؤثرين فإنين ال أكاد أجد رجال له ذكر بني األمم 
إال إذا كان يف املقام األول مات يف سبيل ما يدعو إليه أو على األقل 
يف املقام الثاين أوذي وعذِّب أو ُسجن يف سبيل ذلك ، حىت إن الذين 
مل يصبهم شيٌء من هذا يشك دائما يف كيفية تعاطيهم مع خمالفيهم 
خاصة إذا كانوا من ذوي السلطة ، فدائما السائر على اخلط املستقيم 
ال يعدم الوقوع يف بعض احلفر اليت على اخلط ، أما غري امللتزم بذلك 
اخلط فيستطيع بكل سهولة االلتفاف والتلوي مع كل عقبة تصادفه ، 

مما يبطئ من سرعة وصوله للهدف أو حىت ُيضله الطريق متاما.
فعندما جند أن ثالثة خلفاء من أصل أربعة يف عداد الشهداء ، ولو 
عددنهم ستة خلفاء بدخول عمر بن عبد العزيز وعبد هللا بن الزبري 
يصبحون مخسة خلفاء شهداء. و عندما جند أن أئمة اإلسالم األربعة 
ال يوجد فيهم من مل ُيسجن أو مُيتحن - نتأكد من ذلك، من أول أمحد 
بن حنبل وحمنته الشهرية، إىل اإلمام أيب حنيفة الذي تويف يف سجنه من 
التعذيب الذي طاله وقد جاوز السبعني، إىل حمنة اإلمام مالك الذي 
ضرب حنو مئة سوط ظل أثرها على جسده حىت تويف رضي هللا عنه ، 
إىل اإلمام الشافعي الذي وضع القيد يف يده وكادت تضرب عنقه ، إىل 
العشرات من تالميذهم ومن أهل العلم يف هذا الباب الواسع والكثري 
منهم أعجب عندما يذكر أنه مات يف حمبسه ، وال أعجب من أن نرى 
أعظم من أثروا يف الفكر اإلسالمي القدمي كابن تيمية أو احلديث كسيد 

قطب يتوىف األول يف سجنه وخيرج األخري من سجنه إىل املشنقة.
أما إذا خرجنا من ابب العلماء واملفكرين فإن أبواب القادة واجملاهدين 
والدعاة واملصلحني مفتوحة على مصراعيها تسطر آالف البشر من كل 
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األشكال واأللوان ال يف حضارتنا فقط ، وإىل عصرن احلايل ال يكاد 
الواحد منا يسمع عن رجل عظيم الشأن فيذهب لقراءة سريته إال وجيد 
له يف أايم عمره سجًنا أو حمنة تصقل من معدنه، ومتيِّزُُه بني الرجال ، 
حىت أن الرجل الذي تفاخر به أقوامنا اآلن على مستوى السياسة بني 

سجنه وتوليه رئسة وزراء تركيا أقل من مخس سنوات.
ومع كل هذه السري وتلك املسريات، فإنين ال أدري كيف وصلت ثقافة 
»األمن« إىل وضعها احلايل يف جمتمعاتنا على مستوى الفرد املؤثر وعلى 
الفاعلة ، هل ابلفعل يشعر هؤالء األشخاص أن  مستوى اجلماعات 
انعدام األمن هو أمر غري مستغرب؟ ، أو ابألحرى ملاذا يوجد حرص 
واملفروضة  الواجبة  املكاسب  ببعض  والتضحية  األمن  على وجود هذا 
عليهم يف الطريق؟ ، وهل هناك درجة من انعدام هذا األمن »التضحية« 
جيب أن نصل إليها أوال حىت نُعَطى ما نطلبه ؟ ، ملاذا ال يكون االعتقال 
مثال يف زمننا هذا هو أمر متوقع يف حياة كل فرد مؤثر؟ ، عالمة مضيئة 
على الطريق ، وأن يكون العكس هو املستغرب، صحيح أننا ال جيب 
أن نتعامل معها على أهنا من حق الظامل نفسه أن يعتقلنا كما حيلو له. 
لكن يف الوقت نفسه، ليس من حقنا أن ندفع هذا اخلوف ابلركون إىل 

خطوات من شأهنا أن تبطئ عجالت اهلدف الذي نصبو لتحقيقه.
إن الطريقة الثورية يف االحتدام بنقاط اجلهل والتخلف والفساد واخلواء 
لُتعرف من حجم اخلوف الذي يالقيه كل فرد وكل مجاعة على خطوط 
هذه النريان ، وإن كل ابتعاد – يف وضع أمتنا احلايل – عن هذا اخلط 

ال أخال إال أنه يبطئ من النصر الوشيك.
لألمن،  يركن  إنسان  اليت جتعل كل  البشرية  الطبيعة  هنا  أنفي  إنين ال 
فهذه فطرة كفطرة إشباع البطون من اجلوع، فقد مجع هللا تلك املنتني 
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متجاورتني ﴿أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾؛ وال أدعو هنا إىل 
أن يفر كل إنسان من األمن ويلقي بنفسه يف اخلوف حىت يشعر أنه 
يؤدي رساالته، بل العكس أحيان صحيح، فالكثري ممن يدفعون ضريبة 
عدم األمن يشعرون أهنم دفعوها يف شيء ال قيمة له، فيصبح األمر أشق 

عليهم من طعن اخلناجر وحز احلبال على الرقاب. 
إن اختيار املعارك الصحيحة اليت علينا خوضها هي فقط من تشعرن أن 
األمن الذي نضحي به له عاقبة حممودة يف الدنيا ولو بعد حني، ويف 
اآلخرة بكل األحايني، وإال فإنه يعود على نفسه ابللوم والتقريع أن سار 
على إثر احلماسة املفرطة وانتهى إىل الالشيء، ومن خلفه أهل وأقربون 

ُخوِّفوا معه ومل يعد عليهم من ذلك وال خبفي حنني. 
إهنا قسمة صعبة، أال نركن لألمن يف موضع يتطلب النزول عنه، وأال 
ننزل عنه يف موضع ال يتطلب أن تضحية به، أن حنمد هللا عليه كنعمة 
له كضريبة مفروضة، وإن ذلك هلو نفسه عدم  عظمى، وأن حنتسب 

األمن حىت وإن كنا يف األمن نفسه.
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تلك أوراق عشرينية أخري، حدث يف العشرينيات األخرية من يناير، ذلك الربيع 
الذي مل ننبته – رغم الربد – إىل أنه ينتمي للشتاء.
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قد كان يف يناير

بطول  انتشرت  أرفف  على  املرتاصة  الكتب  مبئات  تكتظ  غرفة ضيقة 
األرض  على  حبمله  نءت  ما  انتشر  حىت  حبملها  وضاقت  جدراهنا 

واملكتب القدمي وكل شيء من حولنا..
-  هذا الكتاب اي صديقي يشرح فكرة الرتاكم الثوري بشكل عجيب.
أتناول الكتاب من يده وأشرع يف قراءة العنوان بصوت مرتفع: »الذرة 
الفكرة  ما  فًقرا« ممم،  والفقراء  األغنياء غىن  يزداد  ملاذا  االجتماعية... 

العامة!
- كيفية قياس التأثري االجتماعي على جمموعة من األفراد حىت يصبحوا 

جمموعات أكرب وأكرب بشكل مطرد يف مراحل متتالية.
- حسن، سأفكر يف قراءته، إذا احتجت لذلك بعد ما مير الغد.

أخذه الضحك وقال: وما الذي تتوقعه غًدا؟
- أحد شيئني.

- ما مها؟
على  الدعوة  قبلت  اليت  األعداد  أقول:  وانطلقت  للوراء  برأسي  ملت 
الفيس بوك تقرتب من املائة ألف، وحسب تعاملنا مع طريقة استجابة 
الشباب للدعوات على الفيس يف الدعوات اليت نقيمها – كما تعرف 
– يف أي مناسبة فإن 20 أو 10% هم من سيلبون الدعوة، إذن هناك 
من  سينطلق  أعتقد  ومعظمهم  سيتجمعون  شاب  ألف   20 أو   10
تقف،  مظاهرة  وليست  تتحرك  ملسرية  هنا  والدعوة  حممود،  مصطفى 
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ولذا فإن هناك أحد السيناريوهني: إما أن يستخدم معهم القوة املفرطة 
لكي يقنعوهم أبهنا مظاهرة وليست مسرية و اليت ستستعر ولن تتوقف 
مع قطرة الدم األوىل، كما حدث يف تون؛ وإما أن ينجحوا يف السري 
يف الشارع ولو جنحوا يف ختطي500 مرت فقط فلن يوقفهم أحد، ألن 
الناس ختشى االنضمام للكردون، لكنها ال ختشى االنضمام ملسرية تسري 

يف الشارع.
- لكنك حكيت يل عن مسريات سارت أكثر من 500 مرت قبل ذلك 

ومل ينضم هلا الناس فما اجلديد؟ 
- اجلديد أمران، األول، أهنا ليست مسرية لإلخوان املسلمني أو تيار 
بعينه متنع الناس بشكل تلقائي من االنضمام إليها، وأن هناك تونس، 
الناس تعرف اآلن أن هناك إمكانية حلدوث ثورة، وأن هناك بلًدا عربيًّا 

وحاكًما عربيًّا خملًدا حديثًا عليه ثورة، اآلن لدينا تونس.
- متام اي صديقي، واألهم من ذلك أن األمن مل يعجبه طوال السنوات 
املاضية مظاهرات الذين هلم دين وملة – يقصد اإلخوان كتنظيم ومجاعة 
هلا رأس – فلينتظر وعده إذن من الذين لن يكون هلم ال دين وال ملة.. 

وانفجر الضحك من كلينا.
بت هذه الليلة عند صديقي أمين وأخذن نتناقش حىت ساعة متأخرة، مل 
أشأ الذهاب إىل البيت توجًسا من أن أعتقل يف هذه الليلة من الشارع 
أو من البيت، على احتمال أن حركة اعتقاالت ميكنها أن تنشط الليلة 

بشكل عشوائي إلجهاض مظاهرات الغد.
 

......
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25 يناير – 12 ظهرا 
 

كانت حركة املرور هادئة للغاية، أخذت أقلب األفكار يف رأسي وأن 
األمر  أن  فتوقعايت  مساء،  السابعة  بعد  ملا  مواعيدي  أجلت  ذاهب، 
سيطول شيًئا ما، كنت موقًنا أن هذا اليوم سيكون عالمة فارقة بقدر 
ما كان يوم 6 أبريل عالمة فارقة ابلنسبة إىل ما قبله من احتجاجات 
ليس أكثر، وإذا كانت احلكومة ساعدتنا يف ذلك اليوم أبن أصدرت 
سلبًيا  أثرًا  فأحدثت  ألعماهلم  ابلنزول  العاملني  جلميع  التعليمات 
وساعدت يف جناح اإلضراب، فإهنا تساعدن اآلن أيًضا عندما أعلنت 

أن اليوم عطلة.
مصطفى  إىل  أتوجه  أن  قبل  األجواء  أتفقد  اإلسعاف  عند  نزلت 
مائتني  رأيت  العام،  النائب  لسالمل  املقابلة  اجلهة  على  وقفت  حممود، 
أو ثالمثائة يتظاهرون يف كردون حمكم، وعلى األعناق الدكتور البلتاجي 
وبعض الرموز السياسية املعروفة، أصابين املشهد بشيء من اإلحباط، 
املشهد  ذكرين  الرئيس   املكان  هو  هذا  ليس  حال  على كل  ولكن 
بكل املظاهرات اليت شهدهتا منذ ستة أعوام، حيث تبدأ وتنتهي دائًما 
أو  احملامني  أو  الصحفيني  نقابة  متقاربة، سالمل  أماكن  ثالثة  أحد  يف 
حمكمة النقض. املظاهرات اليت كسرت هذه السالمل كانت مظاهرات 
إمبابة،  يف  مرة  أربعاء،  جيًدا كل  أتذكرها  زلت  ما  األسبوعية،  كفاية 
وأخرى يف شربا، ترة يف الزيتون وأخرى يف املطرية، كانت أقواها يوم 
وصلت  لقد  واحد،  مربع  يف  أمنية  أطواق  ثالثة  عابدين حني كسرن 
لذروهتا يف املظاهرات اليت خرجت يوم قرار الرئيس برتشيح نفسه لفرتة 
يوم  مبظاهرات  وتوجت  مروًعا،  يومها  املشهد  وكان  جديدة.  رئسية 
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االنتخاابت الرئسية نفسه، حيث جبنا وألول مرة شوارع وسط البلد 
هاتفني »يسقط يسقط حسين مبارك«، وأغلقنا ثالثة مداخل مليدان 
اللوق إىل  املسرية من ابب  نبدأ يف  أن  قبل  التحرير ملدة ساعة كاملة 

عابدين إىل العتبة حيث طوردن هناك.
للكردون  االنضمام  فكرة  فورًا عن  أختلى  الذكرايت جعلتين  هذه  كل 
الذي أمامي، أكملت طريقي للمهندسني، نزلت يف أول شارع جامعة 
الدول العربية ورحت أسري يف شارع مواٍز حىت أصل إىل مسجد مصطفى 
حممود يف أمان، هاتفت أكثر من صديق قبل أن أصل. كانت املظاهرة 
قد بدأت، أخربين أحدهم أن الرباء أشرف كان أول من هتف ومعه فتح 
الباب، كانوا يف حدود 300 شاب مت تطويقهم سريًعا، لكن اآلخرين 
الذين مل يذهبوا ألي مظاهرة قبل هذا اليوم مل يفعلوا مثلنا ابالنضمام 
إىل الكردون بل أخذوا يهتفون من كل مكان حوله، فأصبح الكردون 
يف وضع احلصار من الشباب، وانضمت إليهم املسرية اليت خرجت من 
نهيا وعلى رأسها حممد عباس، هكذا نُقلت يل اللقطة األوىل قبل أن 

أهبت ابللقطة الثانية فور وصويل.
عليه  يبدو  الكل  الشارع،  يف  يسريون  شاب  آالف  ثالثة  من  أكثر 
أول  رأيت  إن  ما  يهتف،  ال  يصرخ  الكل  التصديق،  عدم  الذهول، 
شخص أعرفه حىت ارمتيت يف أحضانه وأخذن نصيح كأننا كنا عالقني 
يف البحر ورأينا شراًعا لتون، وما إن جاوزت املسرية 500 مرت حىت حتقق 
عالتحرير«،  »عالتحرير  ساعتها  نطق  الكل  العدد،  وتضاعف  احللم، 
التحرير.  مث  الدقي  إىل  السري  خط  نرشد  ووقفنا  سريًعا  القرار  اختذن 
يسقط  »يسقط  به  أهتف  وأخذت  رأسي  العالق يف  اهلتاف  التقطت 
حسين مبارك«، وبدا األمر أكثر وضوًحا عندما وصلنا إىل ميدان الدقي 
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ال نقل عن رمبا 10 آالف.

....

مل  الثورة،  يف  يل  سجدة  أول  عبدالعزيز كانت  أمحد  البطل  شارع  يف 
أمتالك نفسي أمام كل هذه احلشود اليت هتتف خلفي: يسقط يسقط 
الذي كان يستهويين يف هتافات  الوحيد  اهلتاف  مبارك، ذلك  حسين 
2005، عندما رفعت رأسي من السجود على الشريط األخضر الصغري 
مثلي،  قد سجدوا  العشرات من زمالئي  الشارع وجدت  منتصف  يف 

العشرات ممن ال ميلكون أمام هذا املشهد إال السجود محًدا وفرًحا.
التحرير،  شارع  منتصف  إىل  وصلنا  قد  ساعة، كنا  ربع  من  أقل  بعد 
حلظتها رأت طالئع املسرية سياريَت أمن مركزي يف حماولة إلنزال محولتها 
اليت  ابملسرية  وإذا  التحرير،  اجتاه  يف  علينا  الطريق  لقطع  جنودها  من 
أن  قبل  االلتحام  نقطة  تبلغ  حىت  مستعرة  جتري  اهلويىن  تسري  كانت 
قبلهم وبدأ  اإلنزال وينظم اجلنود صفوفهم، وابلفعل وصلنا  تتم عملية 
املتظاهرون يفرضون الطوق األمين بداًل عنهم. نعم ألول مرة.. طوق 
األلوف  تدهسهم  أن  من  معهم  الذين  والضابط  اجلنود  حلماية  أمين 
الغاضبة، كان عددهم قلياًل وعددن يفوقهم بال أدن مقارنة، ساعتها 
رأيت نظرة الذهول يف عني الضابط الذي معهم، ولعلها نظرة االهنيار 
يف آن واحد، كان علينا أن نوجه بقية املسرية إىل االستمرار بداًل من 
التجمهر حول هذا العدد الضئيل. فاملعركة ما زالت أمامنا، وأي خلخلة 

يف جسد املسرية قد حتدث شرًخا يفرقنا.
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عند ميدان طه حسني، ويف مدخل اجلسر الذي يؤدي إىل كوبري قصر 
النيل وجدن أول درع منظمة من ثالثة صفوف لألمن، أشهروا عصيهم 
مبجرد رؤيتنا، كانت الطليعة قد استبقت وسط املسرية بسبب االحتكاك 
الطفيف الذي سبق، لكنها مل تنتظر الباقني كي تبدأ يف كسر الطوق؛ 
وكان ال بد من صفوف أمامية متتص الضربة األوىل، فمجموعة حتدث 
الطوق  فيصري  ابلتدافع  املسرية  من كافة  الضغط  من خالهلا  يتم  ثغرة 
كاملخروط يتسع ويتسع إىل أن يتالشى، ومتهورون يقدمون على أقوى 
نقطة حتصينية ويناوشون رجال األمن فُيضربون، فيهرع إليهم زمالؤهم 

إىل نقاط احتدامهم ليقضوا عليها.
 تلقيت الضربة األوىل، هوى بعصاه الغليظة على ذراعي، وكاد يهوي 
آخر على رأسي لوال خفة حركيت، أما الثالث، فرفع العصا لكنه وجد 
األخرى  يده  يرفع  أن  فآثر  حوله  من  املتظاهرين  بطوفان  غارقاً  نفسه 
مستسلما. مل أشعر بيدي لفرتة بعدها كأن هبا ختديًرا موضعًيا، ومل نفرغ 
من هذا الطوق حىت وجدن آخر عند بداية كوبري قصر النيل كان يف 
حجم األول ابلضبط، لكنه مل يكن يف منعته، ففور أن تقاربت الصفوف 
فانكسر  واحدة  حركة  يف  اجلميع  متساٍو. ضغط  بشكل  الطوق  أمام 
الطوق فورًا كأوراق شجر تلعب هبا رايح خريفية، حملت أحدهم يضرب 
على  يهوي  أن  أوشك  الطوق،  رغم كسرن  عليه  ما  يؤدي  مستيئًسا 
ذراعي األخرى، وقبل أن يفعلها وجدت نفسي أصيح فيه بكل قوة: 
أجمنون أنت؟! انظر حولك؛ وإذا بقسمات وجهه تتحول من الصرامة 
مث  هنيهة  رأسه  فوق  يثبتها  آخر  لشخص  بعصاه  ويتحول  العجز  إىل 

يتحول إىل اثلث دون أن أيخذ قراراً أبن هتوي.
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على كوبري قصر النيل، ألول مرة أشعر أن هواءه منعش، أن نسماته 
رائعة، النيل والسماء املفتوحة وآالف البشر فوق الكوبري واهلتاف يشق 
اقرتبت من  يتسارع نبضها كلما  السما.. والقلوب  املاء وعنان  عباب 
ميدان التحرير، كمن يتسارع قلبه للقاء عني حبيبته، والعصر قد أُذِّن هلا 
يف الطريق وصحنا: من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، فال يصلني العصر 

إال يف ميدان التحرير.
الكوبري... يف مشهد  بعد  أمامنا  أن تصطف  قوة حتاول  أي  مل جند 
قبلها  صديق  من  أبكثر  اتصلت  قد  مكربين،  امليدان  دخلنا  مهيب 
إلينا، كنا اثين  فعلمت أن مسرية سبقتنا إليه، وأن اثنتني يف طريقهما 
مسرية تصل إىل امليدان. وسط حالة عشوائية من التكبري دخلنا، كان 
نصفه من جهة عبداملنعم رايض به جتمعات املسرية األوىل، والنصف 
اآلخر به آالف من قوات األمن املركزي وعشرات من مدرعاته؛ وعلى 
الفور، بدأت اجلماعات تقام لصالة العصر كرسالة أبننا ال هنتم هبذا 

العدد الضخم الذي أمامنا وأننا سنعتصم هبذا املكان.
يف الركعة الثانية، هالين سيل من املاء وقع على رأسي، وانطلقت إثره 
عشرات الصيحات، أكملت صاليت ودعوت أن يسوء األمر أكثر حىت 
ال يكون هناك خط رجعة... كان دعائي صادقًا، دعاء من اقتبس قبل 

نزوله الشارع قول سيد قطب: النصر ينبت حيث يهراق الدُم.
 يف التسليمة الثانية، حملت بطرف عيين فىت يهوي من على عربة اإلطفاء 
هو ومن كان يدير مدفع املاء حنون، وفور السقوط احتشد املئات حول 
العربة يضربون أبيديهم على صاجها، فأخذ سائقها حياول اهلرب بكل 
حنوه  مثلهم  وتوجهت  الذي سقط  الشاب  الناس حول  التف  سبيل، 
نقبل رأسه فإذا به صديقي أسامة، ذلك الشاب الشهم اجلسور، املبدع 
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والتسويق  إنسان،  وفريق  بداية،  بفريق  ذهين  يف  امسه  املرتبط  املبادر، 
اإللكرتوين، وموقفه ابألمس من إعالنه عدم املشاركة اليوم؛ لكن الذي 
حدث أن كل من كان عنده ذرة من نشاط نزل معنا إىل الشارع بعد 
إلينا يف دفع  إليه، بل وسبق  املظاهرات  أخبار  أول ساعة من وصول 

األذى والتصدي للخطر.
ابلفعل... بدأ األسوأ فور انتهاء »عرض املاء املندفع«، وبعد أن أفشلنا 
كل حماوالت املدرعات من عبور امليدان بني جانبيه، حيث كان الشباب 
جيري حنوها بسرعة أكرب من سرعتها فور أن يلمح إحداها تدخل من 
أي طرف فيه، فريتبك السائق وال يدري أين يذهب، بعد هذه الفقرة 

بدأ على الفور عرض »القنابل اخلانقة«.
هذا  أن  اكتشفنا  لكن  للدموع«  املسيلة  »القنابل  امسها  أن  نظن  كنا 
عنوان لتلطيف أثرها وجتميل امسها، فلم يكن فعلها األساسي أن جتعلك 
تدمع؛ ولكن أن جتعل صدرك ضيًقا حرًجا كأمنا يصعد يف السماء، أن 
تطبق على أنفاسك فتنتفخ أوداجك وتوشك على اهلالك كأمنا تغرق.

تلقينا الضربة األوىل، كانت من جهة اجلامعة األمريكية وتقهقر احلشد 
إىل منتصف امليدان وكان أثرها ابلًغا إذ للمرة األوىل – على حد علمي 
– يواجه املتظاهرون يف مصر هذه القنابل، لكن اإلرشادات اليت كانت 
املتظاهرين،  بعيًدا يف وعي  أثرًا  أحدثت  على صفحة »خالد سعيد« 
وبدأ الذي يعرف يبلغ من ال يعرف والكل يبلغ بصوت عال: ال تفرك 
يف عينك... استخدم اخلل إن وجد... ال تغسلها ابملاء... حلظات من 
امتصاص الصدمة مل تتجاوز العشر دقائق حىت وجدن أنفسنا قادرين مرة 
أخرى على التنفس، بل وعلى اهلجوم بكل قوتنا جتاه مصدر الضرب، 
املرة، كان  هذه  لكن  القنابل.  من  جديدة  بدفعة  نُرشق  أخرى  ومرة 
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البعض قد اتشح بقطع من القماش أو كمامات وبدأ يركل القنابل يف 
أوج انبعاث الدخان منها جتاه اجلانب اآلخر من صفوف األمن.

املدخنة،  القنابل  يردون  ابلعشرات  الشباب  اندفع  ركلة،  أول  بعد    
بل األعجب أن اجلسارة أخذت بعضهم أن يردها بيده، يهوي على 
األرض ليمسكها بيده قبل أن يعرف إذا كانت ستحرق يده أم ال، لكنه 
يفعل، ويف دقائق حتول املشهد متاًما، وأصبحت دفة الدخان عليهم كما 
هي علينا وتبعثرت صفوف األمن املركزي مينة ويسرة. ومل تكن لديهم 
لدينا،  الدخان كما كانت  مصادر  عن  واالبتعاد  املراوغة  مساحات 
جنبات  على  عشوائي  بشكل  القنابل  ضرب  بدأ  احلالة  هذه  ووسط 
متفرقة من امليدان، لكنهم مل يلبثوا أن يكتشفوا أن اجلميع قد أصاهبم 
االختناق مبن فيهم الضباط أنفسهم مما جعل من توقف الضرب أمرًا 
ال مفر منه، خاصة يف أجواء وصول مسرية قصر العيين اليت كان عليها 
أن تواجه معركتها مع األمن قرب جملس الشعب قبل أن تستطيع كسر 
الطوق األمين والوصول إىل التحرير، حيث بدا لنا أن األعداد وصلت 

200 ألف على أقل تقدير.
كان االلتحام قرب املغرب... الغاز منتشر يف املكان... األعني خمتنقة 
تتوافد...  واحلشود  اهلتاف...  من  حبت  قد  واألصوات  ابلدموع... 
األمن يرتب صفوفه على مدخلني أو ثالثة من امليدان... واملتظاهرون 
ابهلتاف...  عالًيا  امليدان  صوت  على  وحيافظون  بؤر  يف  يتجمعون 
الشمس آذنت على املغيب... وألول مرة أنظر إليها وأقول اذهيب غري 

مأسوف على يومي، فغًدا لن تشرقي ابلوجه الذي غربت به.
....

اليت حتل  الوجه  بغري  التحرير  ميدان  على  الظالم  أخريا حلت جيوش 
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األعني  تلك  يف  لرتى  حلت  املكان،  هذا  ُوجد  أن  منذ  يوم  به كل 
اليت تتحسس ما حوهلا على أضواء األعمدة واملصابيح، بل وتتحسس 
روحها قبل أي شيء – ترى فيها نوراً مل ُيضأ قط قبل، ترى أصوات 
أنفاسهم صاخبة تقطع سكون الليل برغم تالشي أبواق املركبات املعتادة 
يف كل ليلة سابقة، ترى على أبواب امليدان السبعة سواًدا بعد سواد من 
اجلنود مرتبص بتلك احلشود املتالصقة على أسفلته هتتف حيًنا واملتحلقة 

على حشائشه تغين حيناً واملتفارطة على أرصفته تثرثر حيًنا.
شعرن بعد استقرار الليل ابجلوع، ولتون نتذكر أن أحدن مل يلتقم لقمة 
منذ الصباح، وبعضنا نزل من بيته دون أن يفطر، بدأ الناس يوفدون 
منهم أفراًدا يبتاعون هلم شيًئا من الطعام يقتاتون به على املرابطة طيلة 
الليل كما قررن. شيًئا فشيًئا استقر الوضع أكثر، فخرج الناس مجاعات 
طمأن  ويعودون،  امليدان  من  القريبة  للحمامات  ويذهبون  يتعشون 
زرافات  ينضمون  اليوم  أبحداث  عرفوا  ممن  املئات  أن  أكثر  احلشود 
ووحدانً إىل امليدان كل دقيقة، وأن اجلحافل املرتبصة بنا على مداخل 
امليدان بدأت تتعب وأخذ اجلنود مساًحا من ضباطهم ابجللوس مكاهنم 

من تعب الوقوف واجلري والضرب طوال اليوم.
الشعب  جملس  عند  دارت  اليت  االشتباكات  من  اجلرحى  معظم  كان 
حيث حاولنا أن نوّسع مدى التظاهر إىل بواابت اجمللس، فكرن أيًضا 
أن خنتصر الثورة يف يوم وأن نقوم بتنفيذ املشهد األخري يف فصل الثورة 
التونسية، أن نوجه كل كتلة احلشود إىل خمرج اجلامعة األمريكية قاصدين 
االعتصام أمام مبىن وزارة الداخلية. ابلطبع، هومجنا بشدة، وفوق هذا 

أن األغلبية كانت تعرف أمهية متركزن يف امليدان.
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مرة  ألول  شاهدن  سريعة،  وجبة  لتناول  ابلفعل  زمالئي  مع  خرجت 
القنوات اإلخبارية يف احملال وهي تتناقل صور ما حدث اليوم، ما رأيناه 
وُعدن  انتهينا  بسالم،  متر  لن  ليلتنا  أبن  اقتناعنا  من  زاد  تفاعلها  من 
سريًعا إىل امليدان. بدأ املتظاهرون يوزعون أنفسهم على األماكن اليت 
ترتكز فيها قوات األمن وخاصة عند مدخلي اجلامعة األمريكية وجملس 
الشعب، دقائق أخرى وانطلقت أول إذاعة يف امليدان، أمسك أحدهم 
مبكرب الصوت وقال: بسم هللا نبدأ إذاعة امليدان، هلل اجلميع وصفق، 
وبدأت الكلمات النارية من كبار السياسيني وحمرتيف املظاهرات طوال 

األعوام املاضية.
كانت اإلذاعة خطوة حتول يف وجودن ابمليدان، إذ يستمع الناس ألول 
مرة منذ بداية اليوم إىل صوت واحد يوجه ويقرر وحيذر وينذر، كانت 
اخلطوة التالية هي خيمة رمزية نصبت على طرف من أطراف احلديقة 
اخليمة  وكانت  هنا.  ابقون  أننا  على  ابمليدان كعالمة  الواسعة  الدائرية 
مليئة ابملعدات الطبية وابلكمامات واخلل وبعض املطهرات، أما اخلطوة 
الليلة حيث فاجأتنا ثالث مسريات  الثالثة، فكانت األغرب يف تلك 
على األقل أتيت إلينا كل واحدة مبئات املتظاهرين من جهة قصر النيل، 
وكنا نُبهت وحنن واقفون يف هذه الساعة من الليل وجند ألفني أو ثالث 

مبسرية والفتتات يدخلون امليدان يف هذا الوقت وينضمون إلينا.
مبرور الوقت كنا ندرك أن أمرًا جلاًل سيحدث بعد منتصف الليل عندما 
يهدأ الناس، حىت االتصاالت اليت كانت أتتينا من خارج امليدان كانت 
تنذرن هبجوم شرس بعد الثانية عشرة، لكن أجواءن وروحنا يف امليدان 
كانت يف واد آخر، فالعشرات بل املئات من أصدقائنا الذين ال نقابلهم 
إال يف مناسبات متقطعة نتعثر يف أحدهم كل دقيقة، تقريًبا كل الذين 
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للغاية،  متعبتني  قدماي  الليلة، كانت  تلك  يف  قابلتهم  مبعرفتهم  أعتز 
أسلم  امليدان  حول  احلركة  دائم  اجللوس، كنت  أستطع  مل  ذلك  ومع 
على من أعرفهم، وأستغل تلك اللحظات التارخيية اليت ال أعرف إالم 
تنتهي بنا، قادين مسعي إىل أغنيات الشيخ إمام من إحدى اجملموعات 
املتحلقة، انطلقت بلحن خمتلف ترن يف أذين... زقوا الرتابس.. ِهربوا 
احلراس.. دخلوا اخلواجات.. شفطوا اللبنات.. والبقرة تنادي.. وتقول 
اي والدي.. ووالد الشوم... راحيني ف النوم.. البقرة انقهرت.. فـِ القهر 
ليه..؟  وقعت  طب  النواطري:..  سألوا  البري..  يف  وقعت  انصهرت... 
وقعت م اخلوف.. واخلوف جيي ليه..؟ من عدم الشوف.. وقعت م 
النواحة..  مواويل  نحت  النطاحة..  السمرا  البقرة  الراحة..  وم  اجلوع 

على حاحة و على بقرة حاحا..
قفز إىل ذهين فجأة شعارًا كان يغين فور انتهاء تلك الكلمات فرحت 
أستعديه على لساين وانطلقت بصويت عالًيا يف وسط اجملموعة، ومبجرد 
أن بدأته صاح اجلميع به معي كمن تذكروا ذكرى مجيلة كنا نرددها منذ 
سنوات ومل نتوقع حدوثها يوًما: السكة مش طويلة.. فاضل على حسين 

زقة.. وهنخلص منه يف ليلة.. لو كلنا قلنا أله.. أله أله..
وبدأ اجلميع  الثانية عشرة صباحاً  يزداد ابلفعل عند  بدأ  اهلدوء احلذر 
يستعد ويلبس الكمامات، لكن هذا مل مينع عدداً ال أبس به من أن 
لوجه أمام  يغط يف النوم غري مبال، وأعداد أخرى كانت تقف وجهاً 
صفوف األمن املركزي اليت هنضت من جديد يف صفوف متتابعة. مرت 
ثالثون دقيقة من احلركة املتبادلة واملتواصلة، وبدأت اإلذاعة تعلن النفري 
فور حتركات كثيفة لألمن، وفجأة بني الثانية عشرة والنصف والواحدة 
يف  قنبلة  فيجد  البعض  ليستيقظ  اثنية،  مرة  الدخان  قنابل  انطلقت 
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حضنه، لكنها مل تكن ككل املرات اليت سبقتها طوال اليوم.
األقل  على  قنابل  بسبع  فإذا  السماء  إىل  نظرت  قنبلة  طلقة  أول  بعد 
الكمامة على وجهي وأجري  للسقوط. ومل أكد أضع  استعداًدا  حتلق 
إىل منتصف امليدان حىت أصبح صوت القنابل كطلقات مدفع رشاش 
وأصبحت السماء ال تـُرى من كثرة الدخان، وانطلق الضرب من ثالث 
جبهات )عمر مكرم – جملس الشعب – طلعت حرب(. ويف دقائق 
معدودة، مت إطالق ما ال يقل عن ستني قنبلة دخانية، أمام هذا املشهد 
الذي مل يكن  املتحف  الغريب عند  امليدان  انسحب اجلميع إىل طرف 
على أبوابه أي عرابت مدرعة ميكن أن تنطلق منها قنابل الدخان كما 
هو عند مداخل امليدان الشرقية لكن مبجرد اندفاعنا حنو مدخَلي شارع 

شامبليون وعبداملنعم رايض حىت دمهنا ما هو أسوأ.
جنديني  بني كل  لكن  اجلنود،  من  واحد  سوى صف  هناك  يكن  مل 
يوجد اثلث معه سالح يصوبه حنون وإذا هبم فجأة يلمس كل واحد 
منهم ركبته اليمىن ابألسفلت ويطلق ما يف سالحه، وبدأن نسمع طلًقا 
نراًي مل نسمعه طوال اليوم، ُهرعنا حنتمي بكل ما هو قائم يف امليدان 
حىت احنشر البعض يف ممرات ومداخل املرتو )علمنا الحًقا أن القنابل 
الحقتهم ومت إطالقها عليهم حتت األرض(، وبدأن نكتشف أن ضراًب 
حًيا للنريان قد حدث، مع مشاهدتنا الدماء تسيل من زمالئنا. كانت 
النريان على مستوى منخفض حىت تكون اإلصاابت – غري مميتة – يف 
الساق، لكن الذي كان يصاب ولو برصاص مطاطي كان ينطرح أرًضا 

فتصيبه الرصاصة التالية مباشرة على املستوى املنخفض فيخر صريًعا.
شارع  مدخل  على  بقوة كبرية  الضغط  ومت  امليدان  يف  الصياح  عال 
شامبليون، وملسنا ابلفعل أن اجلنود أخذوا حيدثون ثغرات ضيقة كي منر 
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بشكل متقطع يف جمموعات صغرية التفت عن مييين إىل امليدان قبل أن 
أقرر اخلروج. وجدت الوضع ال حيتمل أي إبطاء، التفت عن يساري 
تغرق  وآخر  عليَّ،  ابإلطالق  ويهم  سالًحا  يصوب  أحدهم  فوجدت 
االتكاء  وساعدته يف  قدمه  الدامية  إىل  سريًعا  قفزت  الدماء  يف  قدمه 
والسري إىل خارج امليدان، وإذ ما خرجت محله عين أربعة شباب أقدر 
مين وهرولوا به، نظرت خلفي لعّلي أسعف أحًدا آخر، وجدت صديًقا 
حيمل شااًب بني ذراعيه. حاولت مساعدته فرفض وحتامل كي ال يتأمل 
الشاب من سوء وضعية احلمل بني أكثر من شخص، علمت الحًقا 

من صديقي أن الشاب استشهد بعدها بدقائق بني ذراعيه.
مل نلبث أن وجدن أنفسنا خارج مرمى النريان حىت انطلقت حناجرن مرة 
أخرى تدوي يف الشارع... يسقط يسقط حسين مبارك.. الشعب يريد 
إسقاط النظام.. كانت هذه املرة مفعمة ابلدماء.. خمنوقة ابلدمع.. تشق 
سكون الليل وتطاول بناايت وسط البلد الرابضة منذ احتالل اإلجنليز، 
وبدأت فلول املتظاهرين تسري كالسيل اهلادر يف الشوارع وامليادين الرئيسة 
وتنادت الصيحات تشري إىل ميدان رمسيس، وبدأ األمل يشتعل يف أن 

نوقظ الثورة أكثر بتحركنا مرة أخرى يف الشوارع.
شاهدن يف الشوارع ما كان غائًبا عنا كل هذه الساعات يف امليدان، 
عشرات من اجلنود يقفون على كل نصية ويف كل ميدان، أخذن نتلوى 
يف الطرقات حىت وصلنا إىل شارع رمسيس. شاهدن حشوًدا كثيفة عند 
امليدان فقررن أن ننطلق إىل أمحد حلمي، ساعتها بدأن نفرتق جمموعتني 
إىل  واصلت  جمموعتنا  لكن  ساعتها،  األخرى  ذهبت  أين  أدري  وال 
هراوات  ابنتظارها  أن خترج كان  وقبل  حلمي،  أمحد  نفق  دخلت  أن 
بشكل هستريي،  اجلميع  ففر  أيًضا  وقنابل  وعصي وصواعق كهرابئية 
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ومل تكن هناك حجارة يف املكان للرد على اهلجوم. وفجأة بدأ األهايل 
النفق يف خلع  أعلى  من  املوقف  يشاهدون  الذين  العاديون  والشباب 
رخام النفق املتآكل وإلقائه إلينا على الرصيف، ويف دقائق أصبح يف يد 
كل متظاهر حجر وحجران، فكررن بشكل هستريي أيًضا الرد عليهم، 
ففروا أمامنا حىت آخر النفق، لكننا وجدن طالئعنا تفر مرة اثنية ولكن 
هذه املرة ليس أمام اجلنود، ولكن أمام السيارات املصفحة اليت انطلقت 
كالثريان اهلائجة صوب املتظاهرين يف مشهد مل نره من قبل إال يف تقارير 
نشرات األخبار من الضفة الغربية، لكنها فور أن أصبحت خلفنا أخذن 
أن  قبل  بقوة  نتكالب عليها من كل جانب وأخذن نرمجها ونقصفها 

تقرر الفرار بعد أن أصابت بعضاً من الشباب.
 يف حلظات، التقطنا أنفاسنا قبل أن نكتشف أن حشوًدا تتجمع من 
الثالث جهات الرئيسة حولنا، ساعتها قررت جمموعة كبرية أن تدخل 

احلواري الضيقة بداًل من الشوارع اليت أصبحنا فيها هدفًا سهاًل.
وبدت احلواري نقطة حتول أخرى يف هذه الليلة، فاجملموعات اليت دخلت 
احلواري الضيقة، كل منها ال تزيد على مخسة إىل عشرة آالف متظاهر 
يقودهم شباب من املناطق اليت يسريون فيها كي يوجهوا سريهم، دخلت 
مع جمموعة منهم يف السبتية، وكنت أتواصل مع جمموعة أخرى اجتازت 

النفق وتوجهت إىل روض الفرج.
 كان املشهد عجيًبا، حارة هادئة مطمئنة، ال تزيد املسافة بني البيوت 
املتقابلة فيها على مرتين ونصف املرت، وإذ فجأة يتدفق فيها سيٌل هادٌر 
الثانية  الناس خيرجون من حجراهتم وشرفاهتم يف  فتجد  بصوت جملل، 
بعد منتصف الليل يفركون أعينهم هل هم يف حلم أم علم، بعضهم كان 
واضًحا عليه أثر النوم وال يصدق فعاًل، وبعضهم كان ما زال يشاهد 
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أمامه  اليت  النشرة  إىل  األخرى  وبعينه  احلارة  إىل  بعني  فينظر  التلفاز 
ويصدق خربَه عيانـُه.

 أحسست ساعتها أن اآلالف الذين يشاهدوننا من شرفاهتم اآلن أيقنوا 
الشوارع  املئات منهم سيعمون  الثورة قامت ابلفعل يف مصر، وأن  أن 
غًدا ابملظاهرات، لكن الذي مل أتوقعه أن العشرات منهم ابلفعل نزل 
من بيته وانضم فورًا للمتظاهرين وأصبح كل ألف يدخلون حارة خيرجون 

منها بعشرات ُأَخر.
وبدأ  أوسع،  شوارع  يف  نسري  بدأن  ومنها  البلح،  وكالة  إىل  وصلنا 
أعضاء  والفتات  صور  بتقطيع كل  يستقبلوننا  احلي  وأهل  املتظاهرون 
احلزب الوطين من على بيوهتم أو حماهلم، وفورًا حتول األمر إىل تقليد، 
فال منر من أمام أي صورة ألي عضو أو مرشح وطين إال ومنزقها أواًل 

فنصفق وهنلل مث نكمل املسري.
 نل منا التعب بعد ساعتني من السري وقفنا نلتقط أنفاسنا قلياًل يف 
أحد الشوارع اليت ال أنسى فيها ذلك الفران الذي أخذ خيرج صيجاًن 
كاملة من خمبوزاته ويوزعها بنفسه على الشباب إذ ما رآهم منهكني من 

املظاهرات طوال اليوم.
غاية  يف  أمنية، كنت  حشود  وصلتنا  حىت  دقائق  مخس  نكمل  مل   
االندهاش من قدرهتم على الوصول السريع يف وسط األحياء، لكن ومل 
ال واملخربين منتشرون يف الشوارع بل ورمبا يسريون معنا خطوة خبطوة؟! 
االسرتاتيجية  لكن  ليواجهون ونواجهم،  ينزلوا من سياراهتم  أن  توقعت 
تغريت، ففور أن نزل أول جندي منهم أطلق مباشرة قنابل الدخان، بل 
ودخلوا وراءن احلواري بقنابل دخاهنم حىت عال صراخ الناس يف البيوت 
من حاالت االختناق.. محدت هللا سرًّا أهنم يستعدون الناس أكثر، حىت 
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الذين يف بيوهتم.
 أخذن هنرول مرة أخرى يف احلواري، وصلنا إىل كورنيش شربا أكمل 
الكورنيش ودخلنا اثنية إىل احلواري يف شربا  إمبابة.. تركنا  بعضنا إىل 
بدا أن الفجر نزع وئيد، وأن أقدامنا مل تعد تطيق محلنا، لكن من كان 
يصدقها منا فيُبطئ أو يرتح، كان يُلتهم من املخربين الذين يقبضون 
ا من أن حنافظ على حركتنا وسرعتنا  على فلولنا من اخللف، فال جند بدًّ
يف الوقت نفسه، وال حيدوننا سوى أن يشهد علينا الفجر ثوارًا يف شوارع 

مصر.
.....

أخرى  ساعة  يناير،  من  والعشرين  السادس  فجر  ويبزغ  أخرى  ساعة 
ويولد يوم تل تـُشكل خطواتنا اجملهدة مالحمه بقدر ما تطأ من الطرقات 
االختفاء،  يف  املركزي  األمن  قوات  بدأت  الساعة  هذه  ومع  واألزقة، 
توقعنا أن عليهم فعل ذلك ليستعدوا بتشكيل مواقعهم صباح الغد، ظننا 
التقاط أنفاسنا قلياًل واملكوث يف مكان ما حىت الفجر،  أن إبمكاننا 

لكن »أمًنا« من نوع آخر كان يف انتظارن.
الفجر  الليل، قبيل  الوقت من  هم كائنات ال تبدأ عملها إال يف هذا 
جتاوزن  فقد  أحد،  ابب  يطرقوا  لن  الليلة  هذه  االنتشار،  يف  يبدؤون 
األبواب أبنفسنا.. أحد أدالئنا أثناء سري بطيء يف شربا أشار وصرخ: 
خمرب أمن دولة، مل نتهيب كثريًا، فمهام هؤالء اخلطف والتعذيب وليس 
املواجهة. مل نكد نقطع شارًعا وندخل يف آخر حىت وجدن العشرات 
منهم خلفنا يتطاير شررهم حجارة وزجاجات فارغة، مل نكن نقوى على 
اهلجوم ابلرغم من أننا أضعافهم. كانت الطرقات ضيقة وخط املواجهة 
أو  منا فأصبحنا فريسة سهلة اجلرح  بلغ  سيكون حمدوًدا، والتعب قد 



142

نفسي  وجدت  الذئب،  أمام  القطعان  فرار  أمامهم  فررن  االعتقال. 
ملتجًئا إىل أن أرفع سرتيت ألغطي هبا رأسي وأحنين حتت وابل احلجارة 

والزجاج وال أرى سوى عشرات األقدام حويل تسري بقوة الدفع.
أبعجوبة ابتعدن عن مالحقاهتم، أو لعل مهمتهم كانت مطاردتنا خارج 
منطقة معينة فقط، وصلنا حىت دوران شربا، وقررن أن نكمل آخر نصف 
ساعة يف شارع شربا نفسه حيث كان عددن ساعتها ال يتجاوز 300 
شاب. كان من بينهم على األقل عشرون فتاة، ال أستطيع القول، إنين 
سأرى مثلهن مرة أخرى يف حيايت، فمنهن من أراها معنا من أول خطوة 

يف شارع جامعة الدول العربية معنا قبل 14 ساعة.
يوزع  األرصفة،  أحد  على  متبعثرين  الفجر،  أذان  على  دقائق  مخس 
ابتاعها من عربة فاكهة مبكرة إىل  اليوسفي  أحدهم علينا حبات من 
سوق ما، تقامسنا فصوص إحداها. وقبل أن ننتهي كان األذان يرتفع، 
أغمضت عيين ومحدت هللا محًدا كثريًا.. هللا أكرب هللا أكرب.. كان ألذان 

هذا اليوم صدى فريد ال أنساه.
صلينا يف أحد األزقة جبوار املسجد حىت ال ندخل مجيعنا فيسهل تعقبنا 
وال خنرج إال فرادى موقوفني، دعا شاب دّين يف الصالة حىت أبكان 
فيمن  املائة، نظرت  تتجاوز  أقل ال  الصالة وبدت اجملموعة  فرغنا من 
أعرفهم فملت إليهم وقلت: من رأيي أن ننصرف إىل بيوتنا، حنن اآلن 
صيد سهل يف الصباح ألي فرقة شرطة صغرية، ولن يلتحم بنا أحد قبل 
ثالث ساعات أو أربع، فال معىن لبقائنا يف الشوارع، وحىت لو صمدن 
هذه الساعات لن ينضم إلينا العدد الذي نفكر به. مل أكن مقتنًعا أن 
اليوم الثاين يف الثورة قد بدأ، كنت أراهن على يوم اجلمعة.. اجلمعة هي 

اليوم الثاين للثورة.
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مل نشأ أن نفت يف عضد من قرروا استكمال املسري انسحبنا يف هدوء، 
موقًفا  نواجه  أن  علينا  نصر، كان  مدينة  إىل  هبا  وانطلقنا  أجرة  أوقفنا 
خرجوا  الذين  يف  يسب  أخذ  الذي  السائق  خمتلف،  صعوبة  وجه  له 
مظاهرات ابألمس، ويف الشعب اجلبان الذي مل خيرج معهم، نعم يسب 
االثنني مًعا! أغلقت عيين وتركت احلوار يف بقية العربة دائًر .. نضال 

من نوع آخر ال أطيق الصرب عليه طوياًل.
البيت  يف  الفجر  يُقـّاظ  استقبلين  الشمس،  وشروق  البيت  دخلت 
اجلهد،  من  أمامهم  أقع  ال  حىت  احلكي  يف  أوجز  أخذت  ابلتهليل، 
الثورة..  من  وأكتب: 16 ساعة  أفتح حاسويب  وأن  لقيمات  تناولت 

سلمنا شوارع مصر ساخنة.. سنكمل اليوم..
أخربين أخي قبل أن أنم أبن مجيع من يعرفهم يف كليته سيذهبون اليوم 
إىل التحرير بعد االمتحان، توقعت ساعتها أن مظاهرات ستخرج من 

اجلامعات إىل هناك أصابتين بعض الطمأنينة ورحت يف نوم عميق.
قبيل الظهر أفقت من سبايت على األصوات اليت مل تنقطع طوال نومي: 
الشعب يريد إسقاط النظام.. حتسست الفراش وصلبت جسدي ألثنيه 
بعد خطوات على احلاسوب أتبع ما جيري وأن أفرك عيينَّ من أثر النوم: 
قوات األمن تسيطر على التحرير ومداخله وتعتقل العشرات ممن حياول 
التجمهر. اتصلت أبخي فقال إنه يف طريقه إىل التحرير هو ومخسة من 
التجمع أسهل وأنين  العقاد حيث  زمالئه، نصحته ابلعودة إىل عباس 

سأوافيه هناك، مل يعرتض وانتهت املكاملة.
 مع أذان الظهر وصلتين رسالة منه: »إحنا امتسكنا قبل التحرير« .. 
حاولت االتصال به لكنه يغلق..، أرسلت له: »عددكم كام« .. رد: 

»51«.. »إىل أين تذهبون اآلن«.. كان اهلاتف قد أغلق متاًما..
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أقيمت الصالة.. دخلت إىل والديت يف املطبخ مصفر الوجه، أخي.. 
أجابت عين: أعتقل!

- أظنه توقيًفا بسيطًا، هاتفه أغلق اآلن.
متاسكت: املشكلة فقط يف امتحانه بعد الغد، نصحناه أال يذهب قبل 

انتهاء االمتحانت.. إن هلل وإن إليه راجعون.
مل يكن بوسعي أن أنزل من البيت هذا اليوم، كان عليَّ أن أبقى جبوار 
والدي وأتبع احملامني واإلعالميني والذين مت عليهم القبض اليوم، أين 
يذهبون ومىت خيرجون. كان عامل الوقت يساور والداي، فلو أتخر يوًما 
بقدر ما يشغلين سوء  لرمبا ضاع منه االمتحان، مل يكن يشغلين هذا 

املعاملة أو التعذيب.
ظللت أتبع األخبار طوال اليوم، هللت مع اتصال من صديق خيربين 
أن هناك عربة أمن مركز اليوم قد اشتعلت فيها النريان، كان مشهًدا غري 
متخيل ابلنسبة إيلَّ، وقلت لعلها مبالغة، لكن النجاح يف تسجيل اليوم 

كـ«اثين أايم الثورة« كان هو األهم ابلنسبة إيلَّ.
يف املساء، قابلت اثنني من أصدقائي وقررن إنشاء جمموعة تتابع خط 
الثورة يف مدينة نصر وتبلغ الثوار أبماكن وحتركات املظاهرات، وأخذن 
خنطط ملسريات تنشيطية يف الغد استعداًدا ملظاهرات اجلمعة، اجتهدن 
أيًضا وحددن مخسة مساجد تنطلق منها مظاهرات اجلمعة يف مدينة 

نصر قبل أن يُعلن عن ذلك يف جمموعة »كلنا خالد سعيد«.
كنت مقتنًعا أن تكثيف اجلمهور وجتميع الناس يف مسجد واحد يف هذه 
الظروف غري جمد ألن حماصرة املساجد سهلة، ولكن التحرك من أكثر 
من مسجد وتشتيت األمن خاصة مع قابلية املصلني العاديني للتحرك 
معنا سيكون أجدى، وكانت كل املشكلة تتبدى يل يف من سيتجاسر 
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ويطلق اهلتاف األول بعد التسليم من الصالة، ومن لن يتهيب ويكون 
أول من يردد خلفه، ومل يكن يشغلين أي شيء وراء ذلك.

وابلفعل، قمت إبنشاء اجملموعة من حساب ومهي وكلفت أحد زمالئنا 
ويتاح  اجملموعة  على  نرفعها  حىت  جديدة  موابيالت  خطوط  بشراء 
اهلواتف،  خالل  من  املسريات  حتركات  ومتابعة  متابعتنا  للمتظاهرين 

استفادة من أخطاء الليلة املاضية يف متاهات املناطق العشوائية.
مل تطرف عيناي أمام الشاشات ليلتها أو على اهلاتف أتبع وأرصد وأرفع 
تنفست  اهلاتف،  رن  و..  وثلثاه  ونصفه  الليل  ثلث  ينقضي  وأكتب، 
الصعداء. ومبجرد أن فتحت اخلط ورد أخي انفتحت األبواب وقام من 

يف البيت من فرشهم اليت كانوا يتقلبون عليها طوال الليل.
جاء أخي ابشًّا ضاحًكا حيكي النكات عن معتقل األمن املركزي يف 
الذي  عبدالقدوس  حممد  عن  أيًضا  البطوالت  وحيكي  األمحر،  اجلبل 
رفض أن خيلى سبيله وحده وقام بقيادة مظاهرة داخل املكان احملتجزين 

فيه حىت خرج هو و90 ممن اعتقلوا معه.
أن  عليَّ  بتفاؤل حذر، كان  الشروق  واستقبلت  اخلميس  فجر  صلينا 
آخذ قسطًا من النوم ليوم استنزاف يسبق املعركة، أخطر ما فيه أن القليل 

فيه يدفع مثًنا كبريًا.
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اخلميس 1/27 – منتصف اليوم..

بدت األمور أهدأ من اليوم السابق، غري أنه هدوء يعلم القاصي والداين 
أن دونه العاصفة، فاجلميع يستعد وحيشد للجمعة.. قبيل العصر طار 
خرب جتمُّعني أحدمها يف شارع جامعة الدول واآلخر يف ميدان الساعة.. 
كنا قد اقرتحنا على صفحة »ثوار مدينة نصر« أن نتظاهر ابلفعل غًدا 

يف ميدان الساعة )أول شارع عباس العقاد(.
مع أول هتاف مل نكن سوى أربعني شااب وفتاة، قررن التحرك يف الشوارع 
اجلانبية، كل هدفنا كان حتفيز الشارع ملظاهرات الغد، كنا نشعر أن كل 

الشباب يفعلون فعلتنا يف مناطقهم، أو عليهم فعل هذا.
أحسست ليلتها أين أحفر الثورة يف أعماقي، أين أمررها على عروقي 
املدينصرية  للبناايت  هتافنا  وُنسمع  جنوب  شارًعا  شارًعا  قطرة،  قطرة 
هلم  يتناهى  ثالثة  أو   .. اثنان  هو شاب..  يفرحنا  ما  أشد  الشاهقة، 
فيهرولون حنون وينتظمون زرافات ووحدان يف صف  بعيد  اهلتاف من 

املسرية.
مل متر مخس عشرة دقيقة حىت وجدن عربة شرطة تقف مبحازاتنا يف أحد 
الشوارع وينزل منها أربعة خمربين وضابط، كلهم بزي مدين، كان عددن 
هذه  يف  معهود  بنظام  إال  يرهبون  أن  أخشى  أكن  مل  املائتني،  اجتاز 
الظروف، اخلطف من األطراف، نبهت الشباب وبدأ كل شاب يتلمس 
يد صاحبه فيقبض عليها، نكوِّن كردون حولنا، ونضع الفتيات يف قلب 

املسرية وحنافظ على كتلة اجملموعة ونسري اهلويىن.
بعد دقائق، تقدم الضابط حىت وصل مقدمة املسرية فمال على قائد 
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املسرية اببتسامتهم اللزجة املعهودة، قطب صديقنا يف وجهه وبلهجته 
املعهودة أيًضا حملته من بعيد يُرجع له القول: لن نتوقف.. وضع الرجل 
جهازه الالسلكي على فمه وأخذ يهمهم مههمة نعهدها هي األخرى.

الشَُّرطية  عناصرها  تفرغان  أخراين  عربتان  وكانت  أخرى  دقائق  عشر 
بنفس تلك األشكال العجيبة، بدأن نشعر أن اخلطر أكرب، وبدأ أفراد 
عاديون ممن انضموا يتوجسون خيفة ويتسللون لواًذا، أيقنت ساعتها أن 
هناك منا من لن يبيت يف بيته الليلة، ومهما يكن خيارن ولو التوقف 

والتفرق لتون سُيؤخذ منها رهائن.
كان شعورًا متباداًل بني اجلميع، ولذا بدأن على الفور يف إخالء املسرية 
من األخوات حيث انتظمن صًفا واحًدا وخرجن بتأمني من الشباب 
الرئيس.  لنا فأكملن سريهن حىت الشارع  حىت وصلن إىل شارع مواز 
أما حنن فقد حل علينا ضيوف جدد مكاهنم عمداء ولواءات شرطة - 
ببدالهتم وشاراهتم الكاملة - أخذوا يتجاذبون مع املقدمة ويقنعون أبهنم 
تركوا لنا نصف ساعة كاملة نعرب فيها عما نشاء، وأن عاقبة االستمرار 
اآلن ليس يف صاحلنا و.. و.. و .. وحنن حناول إقناعهم أننا لن خنرج 

يف الشارع الرئيس وأننا سنتوقف مع أذان العشاء.
بشكل  تزايد  وعددهم  بدأن..  املائة، كما  يتجاوز  ال  أصبح  عددن 
إنزااًل من سياريَت أمن  قيادهتم إذ جند  إقناعات كبار  ملحوظ، ووسط 
نصر كلها،  مدينة  يف  املركزي  األمن  مشهد  نرى  مرة  وألول  مركزي؛ 
واألدهى يف أحد شوارعها اجلانبية، وللحظة ما بعد اإلنزال أنقذن األذان 

من معركة ستبدأ للتو.
أنفاسنا..  وكتمنا  أنفسنا  حتسسنا  اجلميع،  وسكت  األذان  مع  توقفنا 
أمامنا،  من  والضباط  والرتب  خلفنا،  من  اجلنود  صّفا  مرتبص،  الكل 
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وعلى جانبينا اصطف املخربون بزيهم املدين، درت بعيينَّ مرة أخرى يف 
احمليط، من جبواري تبدل برجل عاقد احلاجبني مصفر االبتسامة. اجلميع 
يقف كأن على رؤوسهم الطري، كأنين ضاغط على زر التوقف يف ماكينة 
املونتاج أبحد أفالمي رغم استمرار األصوات من حويل املشهد، أبواق 
سيارات عمر مكرم بر األمان ابلنسبة إلينا حيث نذوب مرة أخرى مع 

الناس، وآخر كلمات األذان، املهلة اليت أمامنا قبل استعادة احلركة.
ال إله إال هللا.. كهذا أطلقها املؤذن، وفورها عال الصياح من كل جانب 
خمرب..  مين  ذراع  بكل  أمسك  أن  بعد  األرض  يف  قدماي  وغاصت 
يبتسمان يف وجهي ذات االبتسامة، للحظة انتبهت إىل بؤرة الصياح 
عند قائد املسرية حيث كان ميسك به سبعة ال اثنان.  وللحظة أخرى، 
طرفت عيناي إىل أطرايف األربعة فوجدت كل طرف طار وهرول بعيًدا 
ال يلوي على شيء، كان عليَّ أن أختار.. إذا حتركت خطوة للداخل 
سأظل يف القفص هلذه الليلة وملا بعدها، ولن أساعد أحًدا يف اهلرب 
العمل  يف  أعيش ألشارك  فقد  اخلارج  إىل  وإن خطوت  هذه،  بفعليت 

األكرب غًدا، وإن مل أستطع هذا وال ذاك فقد وقع أمري على هللا.
دار بذهين كل هذا يف أقل من اثنيتني واختذت القرار يف الثانية الثالثة.. 
أدرت ذراعاي الرفيعتني فدارت يف قبضيت الرجلني مرة ومرتني ويف الثالثة 
نفضتهما نفًضا، وحبركة هبلوانية كنت خارج املوقف خطوتني أتبعتهما 
إبطالق ساقاي للريح خملًفا ستة أو سبعة فقط حسب آخر مشهد هلم 

يف قبضتهم.
نشرُت خرب اعتقال جمموعتنا يف كل مكان، وجدت أخباراً مشاهبة يف 
أماكن أخرى، وجدت أماكن أخرى أكثر اشتعااًل، مدينة نصر ال يوجد 
هبا جمتمع، ال بشر هنا حنتمي هبم وحيموننا، لكن مناطق مثل فيصل 
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وشربا هبا جمتمع وبشر، ينزلون عن بكرة أبيهم إذا دخل عسكري واحد 
إىل شارعهم. كانت أخبار قنابل املولوتوف يف فيصل ختفف شيًئا مما 
أقاسيه تلك الليلة، لكن األخبار اليت ختفف عنا انقطعت هي األخرى، 
فلم تدخل الساعة الثانية عشرة صباًحا حىت انقطع النت متاًما، وفور 
أن أتكدت أن هذا االنقطاع دائم وعام حىت قلت يف نفسي: إذن هي 
بيته غًدا..  النت يف  احلرب غًدا، وقد أعلنوها أبنفسهم، من لن جيد 

سيخرج عليهم بصوته.. وال عجب!
.....

صوت أمي يدوي يف أرجاء الغرفة املظلمة، نعم صوهتا يعتاد أن يدوي 
أعنف وسابق عن موعده  اليوم  لكنه  التوقيت،  يوم يف مثل هذا  كل 
أنتفض  تزعق كي  ملاذا  بعد،  الفجر  يؤذن  مل  نعم  دقائق كاملة،  عشر 
للصالة، أها إهنا »مجعة الغضب«، وقد حكمت على كل من ال يصلي 
ربع  املشاركة، يف خالل  األول ابحلرمان من  الصف  الفجر مجاعة يف 

ساعة كان البيت كله ينتصب كي يكون يف ذمة هللا هذا اليوم.
مرة اثنية أستيقظ مبكرًا قبل اجلمعة يف حدود الساعة التاسعة صباحا، 
هاتفي  أحضرت  مقطوًعا.  زال  ما  النت  ووجدت  اجلهاز  فتحت 
هاتفت  اليوم،  التحركات  على  لالطمئنان  أصدقائي  ببعض  واتصلت 
منه  سينطلق  الذي  املسجد  من  ألأتكد  اإلخوان  من  أصدقائي  أحد 
اهلاتف،  تصريح يف  من غري  مبكانه  ملح يل  اليوم،  نصر  مدينة  إخوان 
كنت أود االطمئنان فعاًل أن اإلخوان سينزلون عن بكرة أبيهم، ألهنم 

لو أتخروا اليوم عنا فلن يشفع هلم ما سلف.
أجريت عدة اتصاالت أخرى، وما أن وصل الوقت إىل الساعة العاشرة 
إال ربع وجدت الشبكات ضعفت للغاية؛ ويف حدود العاشرة،كانت 
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قد انقطعت متاًما، بدأت أتفاءل أكثر، الناس كلها تعرف اآلن أن هناك 
أمرًا جلاًل.

بكرت للصالة وركبت السيارة كالعادة مع والدي، سيارتنا حتفظ طريقها 
كل مجعة إىل زاوية الشيخ عبدالستار فتح هللا سعيد، حتفظ طريقها منذ 
سبعة أعوام أو يزيد، منذ أن ُمنع املشايخ احملرتمون من مسجد اإلميان 
الكائن مبكرم عبيد.. عبدالرمحن يعقوب وأمحد حلمي وعبدالبديع هاشم  
وغريهم ممن تربيت على خطبهم، وإن شئت الدقة: ممن أتدجلت على 

خطبهم.
 اليوم تعود ذاكرة السيارة لتتحسس طريقها القدمي حنو جامع اإلميان .. 
يف الطريق قفز إىل ذهين ملف املظاهرات يف وجود اإلخوان، كان ملًفا 
ترقى إىل إطالق هذه  املظاهرة ال  أن  غري مريح ابلنسبة إيلَّ، صحيح 
االسم عليها دوهنم، لكنها مهما تعظْم، هلا بداية معلومة، وهناية شبه 
تنهي أعظم مظاهرة إخوانية يف  اللهم وحبمدك«  حمتومة.. »سبحانك 
التاريخ.. انصرفوا راشدين.. جتعل ثورة اخلمسينيات مسروقة إىل اآلن، 
كلمة تتسبب يف إعدام العشرات يف اليوم التايل مباشرة. ابتلعت ريقي 
اإلخوان  فيها  نزل  مرة  وأتذكر كم  املشاهد،  هذه  أختيل  وأن  بصعوبة 
وهُبتوا فور مساعهم: يسقط حسين مبارك.. مبجرد أن يعلو اهلتاف هبذا 
- وأشباهه - الكل يبتلع لسانه، واملسئولون حيولون اهلتاف مباشرة: اي 

حرية فينك فينك.. أمن الدولة ما بينا وبينك!
السيناريو الكابوسي أن أتيت الساعة الرابعة عصرًا، فيقف أخ »أخيخ« 
اليوم  اللهم وحبمدك« ساعتها سنلعن  عالية: »سبحانك  هبا  ويصدح 

الذي قرروا املشاركة فيه، تًبا!
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املكان، فوجئت عندما  اقرتابنا من  مع  األفكار  أطرد هذه  أن  أحاول 
مل أجد أي عربة لألمن املركزي جبوار اجلامع، فقط يوجد خمربان اثنان، 
وضابط صغري يقفون على مسافات متفاوتة من أبواب املسجد، للحظة 
شباب  ثالثة  سريًعا  حملت  لكنين  اخلطأ،  املسجد  أنه  هاجس  جاءين 

أعرفهم من إخوان مدينة نصر، هدأت قلياًل.
صليت ركعتني خفيفتني، وجلست أمارس هواييت يف تفرس الوجوه وفرز 
اإلخوان من غريهم، دقائق واعتلى اإلمام املنرب، شاب يف الثالثينيات 
يلتزم الزي األزهري ويعتمر عمامته، محد هللا وأثىن عليه، وانطلق خيطب 

يف املصلني: أما بعد.
يكفلها  اليت  العامة  احلقوق  عن  املاضي  اللقاء  يف  تكلمنا  قد  »فكنا 
اإلسالم، وأول حق تكلمنا فيه اجلمعة املاضية كان »احلرية«، وسبحان 
املاضيني قدرًا، حيث كنت  اليومني  اتفاق أتيت أحداث  هللا على غري 
رتبت من قبلها أن أحتدث إليكم يف هذا اليوم عن »االستبداد« وأنه 

قيمة يرفضها اإلسالم ويذمها، ويقابلها ابلشورى ».
يقطع تسلسله  الناس من حولنا وإذ فجأة  استبشرت وارتحت وجوه 
ويصيح: »ولكن ابهلل عليكم أخربوين: ملصلحة من ما جيري يف مصر 

اآلن؟ فليخربين أحدكم ملصلحة من؟ وسكت برهة..
وإذا بشاب يف العشرينيات يتلفح ابلشال الفلسطيين، صدح من وسط 

اجمللس بصوت جهوري جميًبا إايه: مصر.. ملصلحة مصر..
هُبت اخلطيب من مساع اإلجابة، لكنه مل يلبث ثوان، حىت وجد اثنني 

وثالث وأربع وعشر إجاابت كلها هتتف مصر.. مصر.
تلعثم اخلطيب وتصفد جبينه عرقًا وأخذ يسوي عمامته ويكرر السؤال 

ويرفع صوته، ملصلحة من؟ امسعوا واتقوا هللا، للخطبة حرمتها..
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 املشهد لدقائق ذكرين مبظاهرات حرب غزة، عندما قرر اإلخوان التظاهر 
يف إحدى اجلُمع مبسجد الفتح، وأغلقه األمن هنائًيا فاضطر املتظاهرون 
للصالة يف مسجد اجلمعية الشرعية ابجلالء. ويف اخلطبة، أخذ الشيخ 
الشباب، وحملت  له  فوقف  واملقاومة،  والشيعة  نصر هللا  يسب حسن 
صديقي رفعت ميرق من بني الصفوف ويكاد يلقي حذاءه يف وجهه 

ويريد أن يُنزله من على املنرب.
وابلفعل مل خيتلف املشهد كثريًا حيث مرق شاب بنفس اجلرأة يتخطى 
الرقاب، يريد أن يهوي ابلشيخ من على املنرب، وارتج املسجد ابلضجيج 
وخاف اخلطيب على نفسه فختم اخلطبة األوىل وسط ضجيج الناس، 
وقام يف ثوان ودعا دعاءين يف دقيقة وختم اخلطبة الثانية، وأمر إبقامة 

الصالة، وانتظم الناس للصالة يف حتفز.
أطال يف القراءة وأخذ يتلو آايت تذكر الناس بتقوى هللا، والناس تنتظر 
الفراغ بتوثب، حىت إذا سلم، هرع البعض حنوه يريد أن يعنفه، ووقف 
آخرون يرددون: سلمية سلمية.. ومل متر دقيقة حىت وجدت نفسي أابدر 
ابهلتاف بكل قوة كي ال يضيع حتمس الناس هباء: الشعب يريد إسقاط 
النظام.. الشعب يريد إسقاط النظام.. يف الثالثة كان املسجد كله يرتج 

ابهلتاف خلفنا.
وال  دقيقة كاملة  عشرة  اهلتاف، مخس  إثر  على  أفواًجا  الناس  وخرج 
اكتملت حشود  إذا  للثورة، حىت  األثري  اهلتاف  هتاف هلم سوى ذاك 
يسقط  أخرى:  مرة  هتفت  املسجد،  أمام  الشارع  وسط  يف  املصلني 
إىل  أصل  ومل  مبارك..  حسين  يسقط  يسقط  مبارك..  حسين  يسقط 
الثالثة حىت اعتلى أحدهم كتف أخاه وأمسك مبكرب وبدأ يكسر اهلتاف 

املوحد: أول مطلب للجماهري.. تعديل دستور.. وال للتزوير!
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 هنا حتديًدا، حدثت املعجزة، مددت بصري فإذا عدد املشاركني من 
غري اإلخوان يغلب على املشاركني من اإلخوان، وإذا اجلماهري الغاضبة 
تتجاهل هتاف األخ ومكربه، وتكمل هتافها: يسقط يسقط حسين 
اثنية،  مبكربه  األخ  وأمسك  يتطور،  املشهد  بدأ  حلظات  ويف  مبارك، 
وكأمنا رزقه هللا لساًن جديًدا جيربه اآلن وينطق به أول مرة يف محاسة غري 

معهودة: يسقط يسقط حسين مبارك.
ساعتها كدت أسقط من الفرحة، أخريًا انتظم نبض اإلخوان مع الشارع، 
أخريًا أستطيع أن أطمئن – قلياًل – إن ذات األخ لو وقف بعد ساعات 
ليعلن انتهاء املظاهرة فلن يلتفت له أحد، أو لن جيرؤ على إهنائها أصاًل. 
أخريًا حتققت معادلة اإلخوان ذاهتا، لن ندفع الثمن وحدن، أنتم اآلن 

لستم وحدكم.. وهم اآلن أحوج ما يكونون إليكم.
حماذاتنا  على  وجدن  حىت  بنا  ينتصف  عبيد(  )مكرم  الشارع  يكد  مل 
ثالثة ضباط بزي مدين وأبيديهم أجهزة السلكي، الوجوه نفسها اليت 
قابلناها ابألمس، لكن ما أبعد ما بني اليوم واألمس، اليوم عددن يزيد 
على اخلمسة آالف، ونسري يف وضح النهار واهلتاف يرتج بني البناايت 

الشاهقة: انزل انزل انزل انزل، واألعداد تتزايد.
إىل  عبور  ال  الشارع  هناية  آخركم  فينا:  الدولة  أمن  من  ضابط  صاح 
األوتوسرتاد، ظننته جمنوًن، ال بل مسكيًنا، ال يدرك بعد أن مُخس هؤالء 
ويعرفون جيًدا طريق  وامليادين،  الشوارع  يوم 25 يف  األقل كانوا  على 
الوصول إىل امليادين مرة أخرى، كدت أتفل يف وجهه وأقول: ليس اليوم 

أيها الصفيق، قد يكون لك ذلك ابألمس، لكن ليس اليوم.
ملح الشباب يف مقدمة املسرية صًفا من األمن املركزي حياول أن يتشكل 
الصفارات سريًعا  النصر، أطلقوا  البصر يف منتصف طريق  على مرمى 
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وهرول الكل نحية اهلدف، وصلنا بعد أن تشكل اخلط ابلفعل، كان 
هزياًل مكوًن من صفني، ويف بعض النقاط ثالثة صفوف، انتظرن حىت 
بضرابت  الكرام  مرور  ومررن  املنتصف،  من  وضغطنا  صفوفنا  التأمت 

قليلة متفرقة.. وانكسر الطوق األول.
أول  قسم  وأمام  أيًضا  الطريق  منتصف  يف  ابلفعل،  جاهزًا  الثاين كان 
مدينة نصر، كان عددن ال يزال مخسة آالف، وكان الطوق أضخم، 
يطبق  يعيد تشكيل صفوفه كي  بدأ  منه  أفلتنا  الذي  الطوق  أن  وحملنا 
علينا من اخللف، ويف تصرف سريع انثنينا يف طريق جانيب واحتشدن 
سريًعا، وهرولنا جتاه شارع عباس العقاد قبل أن أيخذوا األوامر إبعادة 

تشكيل أنفسهم.
الشارع قبلهم، وأعدن خط سرين مرة  الوصول إىل  وابلفعل جنحنا يف 
أخرى عند ميدان الساعة إىل طريق النصر، حيث أصبح الطوق الضخم 

خلفنا بعد أن كان أمامنا.
أمتار أخرى يف الشارع وبدأ عددن يزيد تدرجيًيا، مل يكن أحد على علم 
منطقة  العامة، كل  امليادين  يف  االعتصام  يف  نفكر  بعد، كنا  بوجهتنا 
يف ميداهنا األشهر، حىت أييت املساء، حىت نبيت وخنيم يف كل ميادين 
الساعة، وآخر ميدان شهري  مصر، لكن ها حنن خنلف وراءن ميدان 
مقبلني عليه - يف مدينة نصر - هو ميدان رابعة، تُرى هل خرجت 

مظاهرات من مسجد رابعة أيًضا أم مت إجهاضها.
املئات خيرجون من مسجد  اإلجابة..  قليلة حىت جاءتنا  دقائق  مل متر 
رابعة ويكسرون طوقًا هزياًل يف وسط شارع الطريان، يبدو أن اخلطبة 
اليت برتنها يف مسجدن جعلت وصولنا مزامًنا خلروجهم من خطبتهم، 
الكلُّ يف حلظة االلتحام أخذ يهتف هللا أكرب هللا أكرب. ويف حلظة من 
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يهتف أحدهم من وسط اجلموع ويشري إبصبعه جتاه طريق  االرتباك، 
النصر: التحرير.. التحرير.

أو  ساعتني  التحرير  وبني  فبيننا  أمحَق،  أو  متهورًا  ظننته  وهلة  ألول 
الناس  صدقه  الثانية..  للوهلة  ولكن  األقدام،  على  السري  من  ثالث 
كلهم خبطوات اثبتة حتركوا هبا مجيًعا صوب العباسية يهتفون: التحرير 
يف  »الطريان« كانت  من  إلينا  تنضم  أخرى  حشود  وبدأت  التحرير. 
طريقها إىل »رابعة« من مساجد متفرقة، وسارت املسرية وأمامها شباب 
من اإلخوان حياولون مل مشلها حىت ال تتبعثر قواها، واخرتن طريق صالح 

سامل للوصول إىل العباسية ومن مث غمرة.. رمسيس.. التحرير.
يف منتصف شارع يوسف عباس وعند بوابة ندي الزهور حتديًدا إذ يقوم 
األمن بعمل حركة جنونية، يهجم علينا بعناصر كانت تسري إزاءن طوال 
ثالثني عنصرًا،  أو  يتجاوز عددهم عشرين  بزي مدين، ال  الفرتة  هذه 
أبيديهم أجهزة صاعقة وهراوات صغرية وأسلحة بيضاء، لدقيقة صرخ 
الناس وُهرعوا لسماع أصوات الصاعق الكهرابئي غري معلوم املصدر، 
رجعنا رمبا عشرة أو عشرين خطوة بشكل هستريي إىل الوراء . التقطنا 
مكشوفني  فجأة  أنفسهم  وجدوا  شطرهم..  أنظارن  صوبنا  أنفاسنا، 
إىل  واحد  نفس  يف  أخرى  مرة  خطوة  العشرين  أخذن  لنا..  ابلكامل 

األمام: هجــــــــــوم.
وإذا ابحلجارة  وشريد،  بني جريح  ما  رجاًل  الثالثون  دقائق، كان  ويف 
وحدب،  صوب  من كل  عليهم  تنهال  القدمي  الرتام  بقضبان  احملفوفة 
ووجوهم ابلفعل غطتها الدماء، ومعانة اليومني املاضيني لدى الشباب 
آخرين  أن  لوال  حمالة،  هالكون ال  أهنم  فيهم، حىت ظننت  تُفرَّغ كلها 

تدخلوا حلمايتهم من القضاء املربم عليهم.
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 انتظمت صفوفنا وحنن نستعد لدخول شارع صالح سامل، ميننا وجوهنا 
عشرة  من  مكوًن  طوقًا  مييننا  عن  نرمق  العباسية،  حيث  اليسار  إىل 
صفوف ورمبا أكثر، ومصفحات وآليات انتظمت منًعا للتفكري يف تغيري 
الذي  اللواء  مشهد  اجلديدة. كان  مصر  الرئسة يف  قصر  إىل  مسارن 
يقف وهو يرى هذه اجلموع اهلادرة تودع مدينة نصر وتستقبل صالح 
سامل ال ينسى ابلنسبة إيلَّ، نظراته الزائغة ورغبته يف أن مير املشهد سريًعا 
بقية  ويف  وامليادين،  الشوارع  بقية  يف  حيدث  الذي  ما  ترى  أربكتين، 

حمافظات مصر؟
مرت ساعتان منذ فرغنا من اجلمعة، الساعة الثانية ظهرًا، نسري وسط 
مبارك راحل راحل..  العباسية.. »حسين  اجتاه  طريق صالح سامل يف 
انزل انزل خليك راجل«. كان اهلتاف األثري ساعتها  بل كانت القناعة 
اليت بدت مؤكدة، منذ ساعتني مضيتا مل تكن متوقعة، ومنذ يومني مضيا 
مل تكن متخيلة، لكن الشاب املرفوع على األعناق الذي حياول أن جياوز 
صوته املدى كي يهتف هبا، هو ذاته الذي حياول ببصره أن جياوز املدى 
كي يرى هناية املظاهرة.. مشهد جيعله يردد اهلتاف كحقيقة مؤكدة ال 

مطلًبا أو شعارًا.
ألوف بعد ألوف، أمشي بينهم كالغريب، َمن هؤالء، ومن أين أتوا، مع 
الزايدة غري الطبيعية أكاد ال أعرف أحًدا من وجوه من حويل، وأن الذي 
ال أترك الشارع وال أغيب عن املظاهرات منذ مخسة أعوام ونيف، لكن 

هؤالء مل ينضموا إىل مظاهرة، إمنا انضموا إىل ثورة.
اقرتبنا من مدخل العباسية ومل نعثر على شرطي واحد على طول طريق 
صالح سامل، توقعنا أن نعثر على بعض التجمعات يف ميدان العباسية، 
امليدان كان خاواًي على عروشه، كل ما هناك عشرات احلجارة  لكن 
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وآاثر حلطام زجاجات فارغة على أرض امليدان تنبأن أن حراًب بدأت 
هنا، وأن أرًضا حمروقة ُمهدت أمامنا، لترتك لنا جهاد مواصلة الطريق 

ذاته يف هذا الوقت من النهار، ومع تلك املسافة.
جتاوزن العباسية وبدأت األحياء البسيطة جتاور أيسر الطريق، لنشهد نوًعا 
خمتلًفا عن تفاعل سكان مدينة نصر، الزغاريد من الشرفات تنطلق بني 
الفينة واألخرى، كعادة »ستات البلد« يف حتية أي عرس مير بشارعهم، 
وعشرات من زجاجات املياه البالستيكية تـُقذف على املسريات لرتوي 
بيننا  أن  ساعتها  اكتشفت  والسيدات،  واألطفال  السن  عطش كبار 
عجائز استمروا معنا إىل هذه النقطة، ساروا كل هذه املسافة من مكرم 

عبيد إىل غمرة!
أذن العصر قبل أن نصل إىل غمرة، ندى اهلاتفون: ال صالة إال يف 
التحرير، تذكرت مشهد صالة العصر منذ ثالثة أايم يف امليدان، مشهد 
منعش ابلنسبة إيّل املاء الذي فـُتح علينا، متنينا يف تندر – أن وأصحايب 
– أن جند عرابت املياه يف انتظارن حىت تطفئ ما القينا من حر الطريق.

بـَُعيد غمرة بدأت الطريق تضيق بنا، واملساحات اليت كانت بيننا تتقارب 
خطوة بعد أخرى  واحنشار آلالف البشر على مرمى البصر، شرعت يف 
اعتالء األرصفة وختطي الصفوف املنهكة، عدة أمتارًا وبدأت أالحظ 
مئات الشباب العائدين من معركة ما أمامنا، الكمامات على أفواههم، 
والعيون غارقة يف أدمعها، والوجوه متوهجة من أثر الدخان، رفعت أن 
أنفي  أحكمتها على  الطريق،  رقبيت طوال  املعلقة على  اآلخر كماميت 

وفمي وأن أتبع التقدم.
العاري  الشباب  ويظهر  اقرتبنا،  الرؤية كلما  حيجب  يكاد  الدخان 
ينقصهم  ال  الكمامات،  عن  استعاضة  هبا  وتلثم  مالبسه  خلع  الذي 
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سوى املقالع كي ُتطاِبق مشهدهم مبشاهد االنتفاضة، يبدو أن هؤالء 
القريبة  مرابطون هنا منذ اجلمعة، بينهم أيًضا شباب األحياء واملناطق 
من العباسية ورمسيس يبدو ذلك من مظهرهم وطريقة كالمهم، تقدْمُت 
نصر  ومدينة  اجلديدة  مصر  من شباب  مكمَّمة  وصديقان يل صفوفًا 
الذين وصلوا لتوهم، التقطنا بعض احلجارة املنتشرة على الطريق وكلما 
تقدمنا خطوات لنبدأ يف الرمي تكشَـّف أمامنا جزء من ميدان احلرب 
فإذا العدو أبعد مدى، واحلجارة لن تسقط إال على صفوفنا املتقدمة، 
تركت احلجارة من يدي وحاولت الصعود أعلى كوبري املشاة - عند 

آخر سور الرتام - يف حماولة الستكمال صورة املشهد.
ابلكاد رأيت من بعيد الفوهات العلوية لعرابت األمن املركزي وجنوًدا 
مقنعني يسحبون كل دقيقة واألخرى أجزاء سالحهم ويلقمون فوهتها 
العرابت  صف  أبمتار،  امليدان  هناية  قبل  ما  إىل  تصل  دخانية  قنبلة 
تلك  ومن  األكثر،  على  مرتًا  الفتح خبمسني  مسجد  بعد  يقف  كان 
التشكيالت  البشر وعشرات  فيها آالف  اليت أقف  النقطة  النقطة إىل 
تنسحب حاملة  والتجمعات، وال متر مخس دقائق حىت ترى جمموعة 
جرحاها، وأخرى تتقدم مكاهنا بعدد أكرب، وأصوات القنابل ال تتوقف 
وأبواق عرابت الشرطة تضج يف امليدان، وأكشاك الشرطة اليت كانت 
تنتشر أسفل الكوبري تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان، واإلطارات 
احملرتقة جتري بني الصفوف، واهلتاف خمتلط ابلصراخ ابجلراح، واألرض 

مغطاة أبجساد بشر ال ينتهون.
 أحاول النظر خلفي ألرى موردهم فإذا شارع رمسيس ما زال يغص 
ابلبشر إىل غمرة، بال انقطاع، بال موطئ قدم، بال توقف يف الزحف 
وجسر  واملقطم  املعادي  فهناك  نصر،  مدينة  من  أتينا  فإذا كنا  حىت؛ 
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السويس والزيتون وعشرات األحياء واملناطق اليت استنزفها نصف النهار 
للوصول.

بدا أن هناك استماتة على مدخل رمسيس شكلت لدى احلشود – 
صوب  التوجه  فكرة   – اختناق  دون  امليدان  عبور  على  منها  القادرة 
العتبة، يف حماولة للوصول إىل  التحرير من هناك، ولدى احلشود األخرى 
على  اجللوس  رغبة   – والشيوخ  النساء  خاصة   - التعب  أهنكها  اليت 
األرصفة يف املسافة ما بني غمرة ورمسيس،  نزلت سريًعا وجاوزت مع 
العابرين امليدان بصعوبة، إذا مير الناس وعني على السماء اليت تـُمطر نرًا 
وحديًدا وعني أخرى على األرض اليت تنتشر ابلكتل البشرية والدوامات 
الدخانية. وقبل أن أصل إىل مسجد الفتح من اخللف – مكان موقف 
سيارات األزهر واحلسني-  عثرت على صديق تظهر عليه آاثٌر ال أبس 
هبا من املعركة عرفت منه أن املظاهرات اليت كانت تريد االنطالق من 
مسجد الفتح منذ الصباح مل تربح ميدان رمسيس، ألكثر من 4 ساعات 

كر وفر مل يتقهقر فيها رجال األمن سوى مائة أو مائيت مرت فقط.
األمن املركزي مل يعد يسري وفق القواعد بعد، مل يعد ينزل من سياراته 
مث يشكل درًعا، مث يرفع اهلراوات، مث يعتقل البعض، مث يبدأ يف ضرب 
من  يبدأ  أصبح  األمن  ال..  احلي،  مث  املطاط،  الرصاص  مث  الدخان، 
اخلطوة قبل األخرية، يضرب الدخان مباشرة مث يشرع يف ضرب الرصاص 

يف احلال.
املشكلة أن أعداًدا متفرقة كانت تقف على نواصي الشوارع دون حراك، 
وكنا منر جبانبهم يف هدوء مرددين: »سلمية.. سلمية«، لكن ما إن يتم 
وأيتون  حولنا  يتحلقوا  حىت  مناسبة  وحشود  الدخان  بقنابل  تزويدهم 
من كل مكان، لكنها مواجهة أرحم إذ الكر والفر يف الشوارع اجلانبية 
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أيسر، وهي أعسر من جهة األعداد اليت هناجم هبا متواضعة وغري مؤثرة 
ابلنسبة إىل حشودهم، على كل حال مل نفلح يف املواصلة للعتبة، كان 

الطريق ملغًما يف كل نصية من املكان.
***

ملا استيأسنا التقطنا أنفاسنا قلياًل وتوضأن وصلينا العصر يف زاوية صغرية 
ابلقرب من شارع كلوت بك، بعد الصالة أتبطت ذراع صديق قدمي 
اللهم  امليدان مل خيتلف،  املشهد يف  وتوجهنا مرة أخرى إىل رمسيس. 
إال يف تزايد عدد دوي االنفجارات اليت تـُسمع كل حني، وال ندري ما 
مصدرها، واحلشود يف شارع رمسيس ما زالت تتوافد، وال ندري على 
أي حال تغيب مشس هذا اليوم، حاولت أن أندفع متهورا نحية مسجد 
الفتح. كان األمر مروًعا للغاية، الداخل إىل تلك املنطقة يغمض عينيه، 
وال يفتحها إال على لون دمائه، وأقرانه حيملونه خارج مدى الضرب، 

أغلب اإلصاابت كانت ابخلرطوش مث الرصاص احلي. 
أخذت عيناي تدمع مرة أخرى من كثرة الدخان، حاولت أن أمتشى 
التقدم من  املساء، خطر على ذهين  أذكار  ترتيل  بعيًدا وأن أشرع يف 
القطار وعربت إىل اجلانب  نحية أمحد حلمي، توجهت نحية حمطة 
اآلخر، ال وجود لبشر، املوقف نفسه خاو على عروشه، حمطة مصر اليت 
عربت منها ال يوجد هبا سوى أنفار قليلني يرتقبون أي قطار يصل كي 
يقلهم إىل بالدهم، والكل يكتم أنفه ابملناديل الورقية، وعلى القرويني 
منهم عالمات الذهول، وهم يشاهدون من بعيد الدخان املتصاعد من 

كل حدب وصوب.
امليدان مرة أخرية كانت الشمس قد آذنت على   عندما وصلت إىل 
املغيب، صعدت مرة أخرى أعلى كوبري املشاة. تنهدت تنهيدة طويلة 
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قبل أن أضع بصمة آخر هذا اليوم يف ذاكريت »أمسينا وأمسى امللك 
هلل«.. أحسست ساعتها مبعىن للملك جديد، كم حنن مفعولون، كم 
هو مالك امللك.. قد أصبحت األرض يف حال وأمست اليوم يف حال 
مل حُيسب له مآل.. متتمت مكماًل: أمسينا وأمسى امللك هلل ، واحلمد 
هلل ، ال إله إال هللا ، وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت 

وهو على كل كل كل شيء .. قدير.
.....

»فتقبل  دعاتك..  وأصوات  هنارك  وإقبال  ليلك  إدابر  هذا  إن  اللهم 
منا«.. هكذا متتمت بعيد أذان املغرب نظرًا إيلَّ صديقي حسن رفيق 
أصوات  الطريق.  ونكمل  نصلي  هلم  أن  النهار  ذاك  من  ساعة  آخر 
االنفجارات ما زالت تدوي كل فرتة، وسحائب الدخان حتالفت مع 
خيوط الظالم حلجب الرؤية أكثر فأكثر، وال جديد يف املشهد سوى 
أن طلقات الدخان نفسه قد اختفت واملئات اليت تزحف تلتهمها كتلة 
الدخان املوازية ملسجد الفتح حشًدا بعد حشٍد وال يكر منهم أحد كما 

كان منذ الصباح.
نزلنا وسط احلشود على السلم احلديدي يتأبط ذراعي ذلك الفيت الذي 

يصغرين بسنتني أو ثالث: ترى ما هناية تلك الثورة؟
- ال أحتاج إىل رؤية هنايتها، بدايتها تكفيين.

ينظر ابستغراب!
ابلنزول  لك  يسمح  ومل  عليك  خاف  الذي  والدك  تعرف..  أتبع: 

للمظاهرات، عندما يرى هذا املشهد سيأمرك غًدا أن تنزل.
- جزى هللا النظام عنا خريًا هو ال يعلم بوجودي هنا اآلن بسبب قطع 

االتصاالت.
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- نعم ولكنه سيعلم غًدا، وسيسلم جيله كاماًل الراية لنا، بعد أن كانوا 
حيجموننا عنها، ألهنم فشلوا يف التقدم هبا ولو خطوة واحدة إىل األمام، 
بل قد كرسوا موقفه املنهزم بدعوى الثبات، ومل يعلموا أنك إذا مل تكن 

تتقدم فال يوجد ثبات إمنا هو أتخر حتمي.
تنهد طوياًل مث زفر هبا: واضح إنك شايل كتري من اجملتمع.

على  تكون  أن  قبل  ذاته  اجملتمع  على  ثورة  هذه  أن  وأرى  ضحكت: 
الدولة، وأن هذا املشهد هو ضمني جناح الثورة على اجملتمع، وضمني 

جناح نتائجها االجتماعية، وال أهتم بذات القدر بنتائجها السياسية.
فيه  الدخان صوب شارع رمسيس، وقبل أن أدخل  اقرتبنا أكثر من   
مسعت صياًحا هائاًل من العشرات اليت تعتلي كوبري أكتوبر يصيحون 
هبتاف واحد »اجليش نزل.. اجليـــــــش نزل« وبنظرة سريعة حنو إشاراهتم 
رأيت ثالث عرابت مسرعة تسري فوق الكوبري جتاه التحرير، كتمت 
أمامي  هلب  ألسنة  تظهر  فشيًئا  شيًئا  وانطلقت  ورغبة،  رهبة  أنفاسي 
تندلع من صندوق قمامة حديدي يف وسط الطريق، أجاوزه فتظهر كتلة 
نرية أخرى تندلع هذه املرة من عربة أمن مركزي تلتهمها النار التهاًما؛ 
مررت من جانبها يف ذهول، إذ أرى ألول مرة يف حيايت عربة أمن مركزي 
حمرتقة. كانت أول األمر ختيف أي مظاهرة أو وقفة أو مؤمتر، وها هي 
هوليوودي  فيلم  أدخل يف  إشارة رمسيس وكأين  مشتعلة، عربت  اآلن 

مثري.
أثر  من  والبشر جمموعات صغرية كاحلة  الشارع،  بطول  خافتة  األنوار 
املعارك املبثوثة على نواصي الشوارع طوال اليوم، بعضهم بح صوته وال 
جيد يف جسده قوة سوى رفع يده بعالمة النصر كلما مر على سيارة 
الذكرى، وبعضهم  ليسطر  بكامريا جواله  يرفعها  أمن حمرتقة، وبعضهم 
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يغلب انفعاله رهقه فيزعق يف الشارع املمتد »فني أمن الدولة .. فني 
احلكومة .. هنايتك اي ظامل .. هنايتكم اي ظلمة«، مث تتحول الصرخات 
إىل عبارات تـُنحت ابحلديد على أسطح سيارات األمن املركزي املندلعة 

منه النار.. عربة كل ظامل.
أِصل إىل اإلشارة الثانية يف الشارع، مرت عليَّ ثالث عرابت حمرتقة حىت 
اآلن، أحدهم مييل على صاحبه ويقول لقد أضرمت الشرطة النار يف 
مركباهتا قبل أن تويل ابلفرار، كان ذلك منذ ساعة فقط، لقد رأيتهم، 
وآخر يصعد فوق واحدة قد أتت النار عليها وينصب نفسه مرشًدا أثراًي 
يشرح للمارة الذين توقفوا قلياًل ملشاهدة املنظر: وكنا نقف فوق هذه 
الفتحة  هذه  يف  واحدة  دخلت  عليهم حىت  ابملولوتوف  ونرمي  البناية 
هاربوين  اجلنود  ففر  العربة -   العلوية يف سقف  الفتحة  إىل  يشري   -

وانفجرت العربة يف دقائق.
مبىن  إىل  أجاوزها  املهندسني،  نقابة  جانب  من  أمر  طريقي،  أكمل 
حمكمة النقض، مث شارع عبداخلالق ثروت والسالمل اليت وقفنا عليها كثريًا 
يف هذا املربع طوال السنوات املاضية، كل درجة منها اآلن  هي شارع 
وميدان كامل يف طول البالد وعرضها.. يصرخ أحدهم يف وجهي فجأة: 

اطلع على الرصيف اطلع على الرصيف.. لسه ما ولعتش.
على  وأصعد  هلم  أنصاع  حترتق كسابقاهتا،  سيارة  إىل  حماذايت  أنظر 
الرصيف، أنزل بعد خطوات وأخلفها ورائي، ثوان وأمسع دوي انفجار 
إىل  واحدة  نظرة  أكمل خطوايت - دون  األفق،  وسنا نر عظيمة يف 

الوراء – فلم يعد املشهد جديًدا. 
أخريًا استقبلت ميدان عبداملنعم رايض، أحسست أن الروح عادت مرة 
أخرى لذلك التمثال الذي ميسك يف يده بنظارته املعظمة، وييم شطره 
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جتاه »التحرير«، رن القائد الشهيد كأن الدماء اليت سالت اليوم جددت 
قناة دماء رفقائه يف أكتوبر العظيم، رن إيلَّ السيل اهلادر الذي بدا أمامه 

صوب امليدان كمشهد للعبور.
 كل عناصر امليدان هي هي منذ آخر ساعة تركته فيها، منذ منتصف 
ما كنا  أضعاف  عشرة  بدت  احلشود  الكم،  هو  زاد  ما  الثالاثء،  ليل 
عليه قبل يومني، كان العشرات منهم معصبني بضمادات بيضاء ينقع 
يف وسطها أمحر قان، الليلة هم ابملئات، أتعثر يف الكثري ممن أعرفهم، 
أسأل عن تريخ اإلصابة؟ موقع املعركة.. قصر العيين.. شربا.. املطرية.. 

كوبري قصر النيل.. ميدان اجليزة .. املنيل .. غمرة.
أدركت غري بعيد أن جل املعركة فاتتين اليوم، لكنها على أي حال مل 
تنته بعد، فال تكاد تصل إىل آخر امليدان من نحية اجلامعة األمريكية 
إال وتكتشف أن مقطوعة طلقات الدخان ما زالت تعزف، وأن أعداًدا 
من الشباب ما زالت تصر على الثأر ملعارك اليوم من مبىن وزارة الداخلية 
اجلامعة  »ثغر«  عند  خمتنقني  يصابون  زالوا  ما  العشرات  وأن  نفسه، 
جملس  مقر  عن  يبعد كثريًا  ال  اإلطالق  مصدر  أن  رغم   ، األمريكية 

الشورى .
بني الفينة واألخرى ُتطلق قنبلة بعيدة املدى تتجاوز إىل منتصف امليدان 
من  رفسة  إىل  اجلزار  ابستهتار كنظرة  الشباب  إليها  ينظر  زايدة،  أو 
أنوفًا  تؤذي  وال  أحًدا،  تفزع  ال  رقبتها،  من  الدم  يهراق  اليت  ذبيحته 
أصوات  على  للرد  يفعلون  ما  دخائنها، كل  من  أايم  لثالثة  أزكمت 
طلقاهتا هو أصوات أحجارهم ومطارقهم على حديد األسوار واألعمدة 
املنتشرة يف امليدان، قرع قرع متواصل يشعر اجلميع أن امليدان مجرة متقدة 
ال ختبو وال تغفل حلظة، رمبا كانت هذه رسالة أيًضا لقوات اجليش اليت 
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بدأت أخبار انتشارها تصل إىل اجلميع.
الصداع، جال  النيل لدرجة  القرع على أشده من مدخل قصر   كان 
يف خاطري وضع مبىن التلفزيون اآلن، ابلتأكيد فكر الكثري هنا قبلي 
مبحاصرته على األقل، قررت التوجه حنوه، على الكورنيش من قصر النيل 
إىل كوبري أكتوبر وجدت عرابت حمرتقة أيًضا، أمام مقر احلزب الوطين 
اقتحامه.  للحيلولة دون  الرئيَسني  البابني  بعرض  وقفتا  وجدت عربتني 
التلفزيون حىت  من مدخل  أقرتب  أكد  مل  أيًضا،  احلرق  كان مصريمها 
املتمرتس  احلائط  يشبه  املركزي،  األمن  وجدت حائط صد كثيف من 
عند جملس الشعب، يبدو أن املكانني الوحيدين اللذين مل يقعا بعد مها: 

مبىن وزارة الداخلية، ومبىن ماسبريو!
مل أكن سعيًدا إبمهال الشباب الثائر اهلجوم على التلفزيون واهتمامهم 
أكثر ابهلجوم للوصول إىل الداخلية، راودتين سيناريوهات »إذاعة بيان 
الثورة« وأخذت أحك رأسي، تـُرى من سيلقي بياًن كهذا، وهل سيبدأ 
بـ«أيها اإلخوة املواطنون«! »اجتازت بالدن فرتة عصيبة يف ترخيها«! 

»قرار رقم واحد للثورة .. » تـُرى ما يكون القرار األول؟
»حاسب .. حاسب« قطع تفكريي صوت أحدهم حيذرين من سيارة 
أمن مركزي طائشة حنوي، دققت النظر بعد مفاداة عصيبة هلا فإذا أبربعة 
شباب جيلسون يف قمرهتا، والعشرات يف صندوقها اخللفي وعلى سقفها 
يلوحون ابألعالم يف مشهد عجيب، بدت هيئاهتم خمتلفة عن الشباب 
هناك يف امليدان، نفس األشكال اليت تقف هنا على الكورنيش يومًيا 
تنادي على املراكب أو تقف بعلب »الكانز« وعلب »السجائر«، بدوا 

منتشرين يف املكان، يف دقائق اكتشفت أهنم كثريون ابلفعل.
احلزب  مبىن  نحية  يتوجهون  وجدهتم  تتنادي،  منهم  تبعت جمموعة   
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الوطين، جتاوزوا السور ومل متر دقائق حىت كان أحدهم يشعل يف اخليمة 
الكبرية املنصوبة يف حديقة احلزب، خيمة االنتخاابت السابقة، دقائق 
أخرى وكانت ألسنة النار تلتهم اخليمة البالستيكية، وأشباح من الشباب 
يهرول هنا وهناك داخل املبىن، ترمحت على األوراق اليت من املمكن أن 
حنصل عليها من احلزب. وقررت أن أكتفي مبشهد النريان وهي حتاول 
الوصول إىل البناية ذاهتا، على يقني أنه خالل ساعات لن يتبقى فيه 

حجر على حجر.
كانت الساعة تشارف على التاسعة مساء، مل أكتشف أنين مل آكل منذ 
الصباح إال اللحظة، مل أكتشف أن أهلي اآلن يف البيت قد يتفطرون 
عليَّ قلًقا إال الساعة، كان عليَّ اخليار، املبيت يف امليدان أو الرجوع إىل 
البيت مث االستئناف غًدا، كانت عرابت اجليش تغص كوبري أكتوبر، 
بيوهتم سريًا على  العائدون إىل  الثاين. مشيت والعشرات  قررت اخليار 
األقدام  - فوق الكوبري- وسط اجلنود نتبادل نظرات احلرية والشك 
حلماية  حلمايتهم؟  حلمايتنا؟  نزلتم  والرجاء..  واألمل  والريبة  التساؤل 
أنفسكم؟ أنتم جنود ثورة يوليو ساقطة الشرعية.. جنود أكتوبر حافظة 

الكرامة.. جنود السالم جالبة املهانة.. أنتم معنا؟ حنن معكم؟
نظرات مل تنتِه إال بسيارة أجرة رضي صاحبها أن يقلين وراكَبني آخرين 

إىل أقرب نقطة من مدينة نصر، لينتهي يوم 28 يناير ابلنسبة إيلَّ.
......

ابتت الشوارع ليلتها متوجسة، تشعر ابلتغيري وال تشعر، سكون مرتقب 
ملا تسفر عنه مشس الغد، املركبات البنية والصفراء استبدلت ابملركبات 
الزرقاء، والرجال املتزيني آبالم احلروب خرجوا ألول مرة من ثكناهتم منذ 
التلفاز اليت ال نراهم  حرب أكتوبر، أو ابألحرى خرجوا من شاشات 



167

عليها إال يف أفالم أكتوبر ، بدت أجسادهم ودابابهتم غريبة عن جسد 
الوطن، مسعت ذلك جلًيا يف أزيز جمنزراهتا على اإلسفلت املسكني على 

طول كوبري أكتوبر.
 هبط التاكسي الذي أستقله من آخر منَزل للكوبري واختفت تدرجييا 
صفوف الشباب السائرة على األرصفة جبوارن تقطع مئات األمتار على 
أقدامها عائدة إىل منازهلا. كنت حمظوظًا أبن وافق السائق على إيصايل 
ألول شارعنا، أعطيته فوق ما طلب ابشًّا يف وجهه بعد املوال الطويل 

الذي أمسعنيه عن وقفة احلال منذ يومني: كل ثورة وأنت طيب.
***

 مل أبت ليليت خبري، مل أكن أشعر بنفسي طوال اليوم بسبب أصدقائي 
الثورة  فُعل هبم، هل تنجح  الذي  املعتقلني منذ األمس، ال أعرف ما 
وخيرجون، أم تنجح فينتقمون منهم، أم تفشل فينتقمون منهم أيًضا. يف 
الصباح، جاءين خرب اإلفراج عن اجلميع من مقار احتجازهم، فارحتل 
فجأة إحساس فشل الثورة الذي متلكين ليلة أمس، أحسست ساعتها 
أنه مل يكن سوى إحساس ابحلرية من وجود معتقلني وثورة يف الوقت 
نفسه، اآلن أستطيع أن أقول إن هناك ثورة فقط، انتهى فصلها األول، 

وعلينا إكمال بقية الرواية.
ساعات وكنت أجتول يف التحرير مرة أخرى أرمق الدابابت اليت استقرت 
على مداخله ابرتياب زال مع قرب اليوم على االنتهاء دون أي تدخل 
يف  الناس  وانتشرت  الرسائل،  دون  االتصاالت  خدمة  عادت  منها.. 
امليدان حىت بلغوا ذروهتم بعد العصر بقليل، قابلت العشرات من شباب 
األمس، وعشرات من الذين فارقون ابألمس بعد صالة اجلمعة بساعة أو 
اثنتني، كل النخب وقيادات األحزاب واحلركات أيضا حاضرة ومستقرة 
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يف احلديقة الدائرية بوسط امليدان. مل يستهوين الوقوف عند أحدهم إال 
ذلك الرجل الذي سررت إذ ما رأيته، تلك الشيبة اليت طاملا تطلعت 
إليها على املنصة أشد ما تكون يف ثوريتها، رغم ما يتعارض معي من 

أصول يف فكر الدكتور حممد سليم العوا إال أنين أجبل هذا الرجل.
يتحدث  اجلميع  امليدان، كان  تسود  غريبة  حركة  بدأت  املغيب  قبل 
يف اهلاتف، واجلميع يبدي عالمات التعجب ترة  واهللع ترة أخرى، 
البلطجية  احلقون..  هاتفه:  به  يزعق  ما  ويردد  األقاويل  يتناقل  اجلميع 

داخلني علينا.. احلرامية هينهبوا احلي.. البيوت حتتاج إليكم.
والدخان أكرب من كونه بال نر  إشاعة،  أكثر من كونه  الكالم  كان 
هادئ:  بصوت  والديت  حتدثت  أيًضا،  هاتفي  ورن  دقائق  عظيمة.. 

ستبيت وأخوك عندك الليلة؟
- أعتقد ذلك.

- طيب أنصحك ابلعودة، املدينة يف رعب، والكل متأهب، تعال الليلة 
ويف الصباح اذهب مرة أخرى، حيسن بنا أن نكون مع بعضنا الليلة.

رويت يف الكالم قلياًل بعد أن أغلقت هاتفي، أطرقت حلظات مث رفعت 
صويت يف امليدان ورحت أهتف مع الثائرين: هنبات يف امليدان بينا اي 
جدع اجلبان جبان واجلدع جدع.. ومع دخول حظر التجول واالطمئنان 
على أن قوة امليدان ما زالت متماسكة قررت العودة مع أخي إىل البيت، 
علين أجد ما افتقدته يف الشوارع، أمس، أريد أن أشعر ابلثورة خارج 

امليدان أيًضا.
ركبنا املرتو من حمطة مجال عبدالناصر، قطعنا تذكرة من غري طابور، مل 
الوحيدين من قطع تذكرة، اجلميع كان  املرتو خاواًي، ولكن كنا  يكن 
يقفز على البواابت، والبعض كان يعرب حىت من على القضبان ، ساءين 
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الوضع للغاية، تكظمت على مضض ومضينا.
مدينة  إىل  املرتو  من  مواصلة  على  للحصول  عبثًا  ساعة  نصف  وقفنا 
نصر، أتى »ميكروابص« يبدو أن تراخيصه منتهية منذ قرن مضى، ركبنا 
مضطرين. مل يكد يقطع شارًعا حىت رأينا يف أول الشارع اآلخر ثالثة 
شباب يعرتضون الطريق أبسلحة بيضاء، صدمت للحظة.. أفعاًل األمر 
ليس إشاعة؟! زادت صدميت عندما وجدت السائق يقبل عليهم بكل 
أترقب، وفجأة: أخرج بطاقته ووجه احلديث  ثقة، ويقف هبدوء، وأن 

للراكبني، اي مجاعة كلو يطلع بطاقته.
كان هذا هو املشهد األول للثورة خارج امليدان، الشباب اليوم يقومون 
تساءلت كيف  للفكرة،  قلياًل  ارحتت  ابألمس،  الشرطة  ضباط  بدور 
أقل  ميكن نشرها وتعميمها، مل يقف تساؤيل كثريًا دون اجلواب. بعد 
من مائيت مرت وجدن كميًنا آخر؛ وبعد مائتني أخرى وجدن اثلثًا ورابًعا 

وخامًسا.. وصلنا أخريًا احلي السابع.
وقفنا مرة أخرى ننتظر مواصالت.. ال مواصالت.. قررن املسري، منظر 
الشباب املنتشر بطول الطريق بدأ يستفزين، األمر ليس هبذا التهويل، 
املدن  واحًدا..  جمرًما  أر  ومل  يفتشون،  هؤالء  مسلح، كل  هؤالء  كل 
ليست كالقرى وأهل املدينة يف الغالب ال يعرفون بعضهم بعًضا. كيف 
حيمل  الكل  فأقول:  أعود  الساكن،  من  الوافد  الشباب  هؤالء  سيقّيم 
سالًحا؟ من أول رجل »كنبة« بيتهم، إىل الساطور والسكاكني وأسياخ 

احلديد املقتلعة من سور حديقة أحدهم.
جيمعان  ومصعب  أنس  صديقي  وجدت  السويسري  احلي  إىل  وصلنا 
الشباب للتوجه إىل التحرير مرة أخرى، شاركوين نفس حالة االستياء من 
اهللع الزائد، ورواي على مسعي مزيًدا من قصص السطو والنهب املسموع 



170

عنها دومنا دليل واحد.
صياًحا  مسعنا  أمتار حىت  عشرة  سوى  عنهم  نبتعد  مل  طريقنا،  أكملنا 
وجلبة، مل أعرها انتباها ككل الصيحات اليت مسعتها الليلة طوال الطريق، 
فجأة خالط الصيحات صوت غريب عنها، إهنا طلقات نرية، طلقات 
آيل، درت بعيين إىل اخللف قلياًل، قبل أن أحنرف حبركة أكروابتية أبخي 
وصديقه قفزا خلف سور طويب حلديقة على الرصيف الذي كنا نسري 
عليه تفاداًي للطلقات املنبعثة من عربة نصف نقل تقل شخصني يفتحان 

النار على مصراعيها.
 التقطت أنفاسي بعد أن أكملت السيارة املسرعة طريقها، لقد كدن 
نلقى حتفنا الساعة، ما هذا؟ من هؤالء؟ يبدو جلًيا أن غرضهم ليس 
الدقائق كافية إليقاظ سكان  سرقة شخص ما، ويبدو جلًيا أن تلك 
مدينة نصر عن بكرة أبيهم حىت الصباح العنني املظاهرات واملتظاهرين، 

بل ومصر اجلديدة واملعادي أيًضا.
مل تبتعد السيارة مائة مرت حىت كانت يف واجهتها مدرعة عسكرية، مل 
حتسن أن تستدير بسرعة لثقلها، استدارت بصعوبة ولكن قاطع املشهد 
البيضاء  أبسلحتهم  شباب  ثالثة  هبا  مسرعة  صغرية  »سيات«  عربة 
وعناية..  بدهشة  للمشهد  نظرت  للنار،  املطلقة  العربة  خلف  يكرون 
هؤالء الشباب مل يواجهوا طلقات الشرطة يوم اجلمعة، ومل يذهبوا إىل 
امليدان. إهنم الليلة يعرفون طعم الثورة مثلنا، لقد أتت هلم فلول الشرطة 
إىل عقر دارهم، لتثويرهم، ابلطبع مل يكن هذا مقصدهم، لكن هذا مآل 

األمر، أي غباء هذا!
ابلفعل مل تدخل هذه الرتويعات عند األهايل مدخل أن هؤالء بلطجية 
أو جمرمون، كان التخويف يف كل منطقة قائم على أقرب منطقة عشوائية 
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هلم، سيخرج عليكم سكان »اهلجانة« اي أهل مدينة نصر، كما خرجت 
»بوالق« على الزمالك. عرف اجلميع ساعتها بعد مساع دوي النار أن 
أشد  أخرى  وجوًها  وأن  هذا،  فعل  تستطيع  من  هي  وحدها  الشرطة 
كراهة مل تكن على ابل عموم الناس، ستسدي لنا األجهزة األمنية خريًا 

يف إبدائها هلم وجًها بعد اآلخر.
عندما وصلت إىل البيت كان اجلميع متحفزًا أيًضا، أخذوا يسألون عن 
أخبار امليدان ومن به وما حوله، وأخذت أساهلم عن أحوال املدينة وما 
مسعوه أو شاهدوه. قطع حديثنا صوت مكرب مسجد احلي: اي إخوان، 
املدينة كلها  إن  يعرفوا  البلطجية  عشان  البلكونت  أنوار  تفتح  الناس 

صاحية..
فشلت حماواليت يف إثبات فكرة المبااليت جتاه ما حيدث، استسلمت 
وأخذت العصا ونزلت إىل الشارع قلياًل، جلست يف هدوء أفكر فيما 
ويف  امليدان.  وتركت  للبيت  عدت  أن  على  أندم  األمور،  إليه  آلت 
الوقت نفسه أشعر أن هذه الربكة األمنية جعلت كل شخص له دور 
– إجباري – يف هذه الثورة، وأن املئات الذين رأيتهم وأن خارج من 
امليدان الليلة حياولون محايته قد حتولوا آلالف حترس كل شارع يف مصر.
اجلو أخذ يوغل يف الربودة، الرجال بدؤوا يتململون من طول الوقوف، 
صعد بعضهم إىل شققهم وأحضروا كراسي وأحياًن أكوااًب ساخنة من 
أعواًدا من اخلشب  الشباب مجع  بعض  قهوة..  من  فناجيل  أو  شاي 
وأشعل النار ليتدفأ، كل نصف ساعة ينقطع هذا اجلو احلميمي بصياح 
أحدهم يف مكان ما من املدينة، جيري نصف الناس، والنصف اآلخر 

يشري بيده: اهدوا خالص ما فيش حاجة!
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األحد – 30 يناير 

ليلة  ابتوا  اآلالف  هناك  أن  افرتضت  التايل،  اليوم  مبكرًا صباح  نزلت 
أمس يف التحرير ينتظرون اآلالف األخرى اليت انسحبت حلماية البيوت 
حىت يتبادلوا مواقعهم. الشارع ما زال فيه بقية من ليل أمس، بقع الرماد 
املنطفئة من أثر اجلذوات املشتعلة لياًل، األلواح املعدنية الطويلة واحلجارة 
الرمل اليت تعرتض الشارع.. أحاول زحزحة بعضها  الضخمة وأكياس 
األمس  منذ  واصل  الذي  الشباب  من  قليل  نفر  السيارات،  متر  حىت 

يتثاءب ويرتقب طلوع الشمس وانتشار احلياة مرة أخرى.
عدة  أقدامي  على  سرت  الرئيس،  الشارع  يف  مواصالت  أي  أجد  مل 
حمطات حىت وجدت ما يقلين إىل رمسيس، أنباء إقالة احلكومة وتعيني 
احلكومة  تعيينه،  مت  الذي  الغامض  الرئيس  نئب  اجلديدة،  احلكومة 
اجلديدة اليت تتشكل يف تونس، واملظاهرات الوليدة اليت بدأت يف اليمن، 
وثرثراهتم،  املواصالت،  أيدي ركاب  مثرية يف  الصحف  كانت عناوين 
كنت أستمع إليها وأقول يف نفسي، نعم أعرف من صنع كل هذا الذي 
تتحدثون عنه، أعرف الكثري منهم، أعرف شبااًب أجرب ابن علي على 
نئبا،  ويعني  فيقيل حكومة  تنازل  أول  يقدم  أن  على  ومبارك  اهلرب، 
ويستمر يف حظر التجوال وحيكم مباشرة ابجليش، مث يغص السؤال يف 
حلقي، أينا سيكسر الثاين أواًل، هل تنسحق املظاهرات اليوم أو غًدا، 

أم ينكسر النظام غًدا أو بعد غد!
من رمسيس عاودت املشي إىل امليدان.. شوارع القاهرة الصبوحة بنكهة 
»أصحبنا وأصبح امللك هلل« جد رائعة، شارع رمسيس مع اإلضافات 
اجلديدة من سيارات األمن املركزي احملرتقة عن اليمني واليسار يبعث يف 



173

النفس ما يبعث.
 وصلت إىل امليدان.. الشمس بدأ قدحها يعلو، وحرها يوقظ، مل يبت 
الكثري الليلة املاضية، طفت يف جولة سريعة، بدا املكان آمًنا، الحظت 
ابئًعا متجواًل يبيع »الصميط« للقائمني من رقادهم. قلت يف نفسي: 
احلمد هلل لن أتيت أايم املظاهرات على »الغالبة كلهم«.. على األقل لن 

يكون منهم هذا الرجل.
كانت الشمس تغريين بدفء يذهب قسوة ليل الشتاء الينايري، ختففت 
من سرتيت ومتددت على حشائش الصينية اليت تتوسط امليدان، أخذُت 
غفوة حىت قرب الظهر. استيقظت ألجد شبااًب ميرون مبخبوزات وعجائن 
يلملمون  وأخذوا  سوداء كبرية  أكياًسا  أحضروا  وآخرين  لإلفطار.. 
فضالت ليلة أمس على األرصفة ويف احلدائق. ازداد شعوري أبن هذا 

امليدان سيكون رمحًا ملخلوق مجيل متناسق منسجم.
وبدأت  األمس،  من  أقل  ولكنها  تزداد،  األعداد  بدأت  الظهر  بعد 
وأحياًن  أحياًن،  املتظاهرين  لتحمس  أمس، هتتف  ثُبتت،  اليت  اإلذاعة 
خف  األمين  والفلتان  البيوت  اقتحام  هاجس  األخبار..  تبث  أخرى 
قلياًل عن األمس، والناس تتناقل الصحف واجلرائد وتتوجس من اقتحام 

السجون..
قرأت خربًا من جريدة يف يد أحدهم: أن مترًدا حدث يف سجن وادي 
النطرون.. أغمضت عيناي وتذكرت ذلك اليوم، عندما زرت صديقي 
رفعت يف ذلك املكان، رأيت الكثري من اإلسالميني: إخوان وسلفيني 
وجهاد وتكفري. كان أحدهم يشري يل إيلَّ ويقول: إنه معتقل منذ 20 
سنة، أرى معه يف الزايرة زوجته وأوالده وقد اعتادوا على املكان كأنه 

بيتهم الثاين.. مؤكٌد هم اآلن طلقاء إذا كانت األنباء صحيحة..
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هبذا  يقطع شرودي  شااًب  الوطين وجدت  واحلزب  بيه حلسين  اي  تتربع 
السؤال؟

 نظرت إىل الكيس األسود يف يده، وإىل ورقة البسكويت الفارغة يف 
يدي، فجدت هبا عن طيب خاطر.

انتصف اليوم ومل حيدث أي جديد، الوجوه نفسها، واألصدقاء أنفسهم، 
واهلتافات نفسها ودعوات لإلضراب غًدا، ومظاهرات مليونية بعد غد، 
تُرى هل ننجح يف حشد الناس كيوم اجلمعة! الوضع اآلن أصعب، الناس 
بدأت تقتنع إبسقاط احلكومة وتعيني عمر سليمان، عمر سليمان ذاك 
الرجل املسعور، يعتقد البعض أنه رجل صارم حاسم، وآخر معلوماهتم 
عن عمل املخابرات هو مسلسل رأفت اهلجان. بعض املكاسب القليلة 
البداية.. طرد  قد ترضي الشعب املصري الذي كان راضًيا أصاًل منذ 
هذا الشعور هتاف مسعته حلظتها ألول مرة: ال مبارك وال سليمان.. 
دول عمالء األمريكان، ودمية يرفعها أحدهم على هيئة عمر سليمان 
حيركه حركة مسرح العرائس.. تنهدت: اآلن ميكنين أن أطمئن قلياًل فكل 

خطوة أيخذوهنا هناك من ينتبه هلا.
ما  والناس  احلظر  الساعة حالة  املغيب وجتاوزت  الشمس على  آذنت 
زالت منتشرة يف امليدان، تواردت األنباء عن نزول الربادعي للميدان، 
ما بني مرحب وحانق تباينت ردود فعل املتظاهرين. مل مير الكثري من 
الوقت على اخلرب حىت دخلت امليدان سيارة جيب سوداء وكان الرجل 

بداخلها، حيث اكتظ الناس من حوهلا.
الناس  مل أمسع من حديثه إال شذرات، لكن مسعت الكثري من جدل 
حوله، فمنهم من يقول: ما جاء به أين كان يوم قتل الشباب، أين كان 
منذ اليوم األول؟ وابلطبع التعبري األشهر: جاي يركب الثورة!! ومنهم 
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من احتفى ابلرجل احتفاء الفاحتني، واعتربه األب الشرعي للثورة يف ظل 
عدم ظهور أي دور ابرز ألي تيار وعدم حدوث أي تغيري يف املعادلة 
السياسية خالل األشهر اليت سبقت الثورة إال من قدوم الربادعي مصر 

وحتركاته ومحلته اليت جابت احملافظات داعًيا للتغيري.
مل أكن أتناقش مع الناس كثريًا، مل أكن متحمًسا ألن أحتدث مع أحد 
أو حىت أهتف وقت اهلتاف، كنت مستمتًعا ابلناس سعيًدا هبم.. أستعد 
للغاية،  مألوفًا  بدا  امليدان  أن  وأشعر  الطويل،  الشتاء  ليل  الستقبال 
وجمموعات من الناس أصبحت تقرتب أكثر من بعضها وتكون مناطق 
معروفة، اإلخوان ابلطبع قسموا أنفسهم إىل جمموعات بسهولة حسب 
شعبهم ومناطقهم، واملنصة اليت بدأت صغرية أخذت تكرب اآلن، عند 
كنتاكي بدأت تتشكل نواة فناين الثورة، متددت على الرصيف املقابل 
لبناية 13 ميدان التحرير، حيث كان مركز احلضارة يف الدور الرابع من 
هذه البناية، وكان العديد من أصدقائنا يستأنسون حتتها ابلدكتورة هبة 
يف  والتجوال  والسهر  السمر  أخذن  املركز.  أساتذة  من  وعدد  رؤوف 
قضااي السياسة والفكر، فلم ننم حىت هدأت حركة امليدان وانطفأ مذايع 
املنصة، منت ورأسي ال يشغله إال سؤال واحد: كيف سأتوضأ للفجر 

يف هذا اجلو البارد؟ 
املعتصمني  من  املئات  إيلَّ،  ابلنسبة  مهيبة  األجواء  الفجر كانت  عند 
يقفون طوابري على احلمامات العامة اليت كانت يف قلب امليدان، أو عند 
واملئات ممن  الصغرية خلف هارديز،  الزاوية  أو يف  جامع عمر مكرم، 
فرغوا من احلمام يتوضؤون بزجاجات املاء يفرغوهنا على أطرافهم املطلة 
من حتت سرتات الشتاء الثقيلة. بعد الصالة، عاد السكون للميدان مرة 

اثنية، فغفوت قلياًل، مث استيقظت على حر الشمس. 
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بدأت الوفود يف التكاثر قرب العاشرة صباًحا، وجدن بعض املارة من 
الثوار بدؤوا يف زايرة امليدان كالسائحني، ينظرون يف دهشة حيًنا  غري 
غري  بعبارات  يغمغمون  يريدون،  وماذا  هؤالء،  ما  إلينا،  حيًنا  وبالهة 
مفهومة يف سياق »إىل مىت تعطيل حال الناس ومصاحلهم« أو يصيحون 
بشجاعة حلظية »ربنا معاكم« مث ينصرفون. بعد الظهر، صلينا صالة 
الغائب على الشهداء الذين قضوا يف األايم املاضية، وأعلنت املنصة أن 
غًدا الثالاثء مليونية كربى يف ميدان التحرير، وأن اجلمعة املقبلة مسرية 
عظمى إىل قصر الرئسة. هلل اجلميع وصاحوا ابلشعار املوحد: الشعب 

يريد إسقاط النظام. 
غربت مشس اليوم مع حركة ونشاط زائدين يف امليدان استعداًدا لدعوات 
احلشد يف الغد، بدأت تظهر بعض املصطلحات اجلديدة اليت أخذت 
وضعها على مدار األايم يف ذلك املكان، كـ«املنصة« مثاًل، أو »التأمني« 
أو »اإلذاعة«، شاهدت يف ليليت الثانية أيًضا ثالث عرابت نصف نقل 
حمملة ابلبطاطني الرخيصة تفرغها يف وسط امليدان وجمموعة منظمة من 
الشباب تبدأ يف توزيعها على القابعني على األرصفة، ذكرتين البطاطني 
بتلك اليت يوزعها السجناء على بعضهم يف »التخشيبة«، وابلطبع بتلك 
لكنها  ألوان رديئة،  اجلنود يف وحداهتم، خشنة وذات  ينام عليها  اليت 
تبدو مصرية للغاية ومألوفة كرؤية عرابت الفول يف صباح شوارع القاهرة. 
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الثالاثء – 1 فرباير 

مل أر امليدان هبذه احلالة منذ أن دخلناه قبل أول مرة قبل أسبوع من 
اآلن، لكنها حالة تستحق أن تكون ختاًما هلذا األسبوع أو بداية، اليوم 
الثالاثء كثالاثء يناير، ولكنه يف فرباير، والناس يتوافدون من كل حدب 
وصوب، ويدخلون من بواابت امليدان السبع زمرًا، حىت اكتمل حشدهم 
عند العصر، فأعلنت املنصة أن عددن قد جاوز املليون، وضج امليدان؛ 
وزادت مساحة األمحر يف شريط قناة اجلزيرة إىل نصف الشاشة مكتوب 
عليها مليون أبكرب خط متاح لديهم، ونفرت العروق ورجت اهلتافات 
امليدان والشوارع املفضية إليه، واستمر اهلتاف واحلماس إىل الليل حىت 
تناهى إلينا خطاٌب جديٌد ملبارك بعد قليل. ويف دقائق معدودة، كانت 
شاشة عمالقة تُنصب يف امليدان، واآلالف يتحلقون حوهلا، وآخرون 
يتسربون من امليدان إىل املقاهي القريبة اليت استبدلت حمطات األخبار 
مبحطات األغاين والكليبات، وأصبحت اجلزيرة قناهتا الرمسية بداًل من 

ميلودي!
ابملواطنني  وإشادة  املواطنني،  لإلخوة  مناشدة  سابقه،  احلوار كما  بدا 
وتذكريًا  اخلارجية،  واألجندات  اخلفية  القوى  من  وحتذيرًا  الشرفاء، 
ابخلطوات اليت اختذت، وابحلكومة اجلديدة وبدعوة احلوار اليت جيريها 
عمر سليمان. وبدأ الناس يف التململ حىت وصل إيلَّ »مل أُكن أنتوي 
الرتشح إىل فرتة رئسية جديدة« وكانت الكلمة ككرة طائشة دخلت 
ابلعارضة،  واصطدمت  اصطدموا  حىت  معها  الناس  فطار  الـ18  خط 
بفارغ  اخلطاب  انتهاء  وانتظروا  مكتومة،  صيحة  اجلماهري  فصاحت 
الصرب، الذي أكمله ابستعطاف املشاهدين أبن يكمل آخر أايمه يف 
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خدمة بلده ويضمن هلم االنتقال السلمي للسلطة. 
كانت الصورة اليت انتشرت يف الليلة نفسها يف كل املواقع املصرية والعاملية 
هي صورة األحذية اليت تصوب إىل الشاشة العمالقة يف امليدان، هاجت 
املطالب،  عن  معربة  غري  أهنا  ورأينا  الكلمة،  على  اعرتاًضا  اجلماهري 
واجلميع يف نفس واحد أخذ يردد عشرات املرات: ارحل .. ارحل .. 

ارحل .. ارحل .. ارحل. 
مناقشة  حياولون  الليلة  تلك  رأيناهم يف  جتربة  واألكثر  سًنا  منا  األكرب 
حصلنا  اليت  املكاسب  أن  إقناعنا  حياولون  اخلطاب،  يف  النظر  وجهة 
بذلك  تتحقق  أن  ميكن  املطالب  وأن  هينة،  ليست  اآلن  عليها حىت 
نستكمل  أن  نستطيع  وأننا  السياسي،  نصف  الثوري  نصف  الطريق 
مطالبنا ابملوازنة بينهما، وأن اإلصرار على الرحيل اآلن انتحار؛ فليس 

بعد ذلك إال املواجهة والدماء، وقد ينقلب األمر علينا يف النهاية. 
وحنن ما كان قولنا هلم إال أننا خنشى أن ينفض هذا اجلمع غدا فُنختطف 
من اليوم التايل من البيوت والشوارع، وخترج بداًل منا املظاهرات األخرى 
اليت نسمع عنها تطالبه ابلرتشح من جديد، فينزل على رغبة اجلماهري 
نقاشات عصيبة على كل  ليلة  وينتهي كل شيء. كانت  مرة أخرى، 

حال. 
فيه  أقضي  البيت  للذهاب إىل  التايل، شعرت حباجيت  اليوم  يف صباح 
حىت  الفجر  بعد  من  متشيت  املساء،  يف  أعود  مث  قلياًل  وأرتح  اليوم 
وصلت إىل ميدان رمسيس بعد الشروق. صادفت ألول مرة منذ 28 
يناير بعض رجال الشرطة املرورية عند إشارة رمسيس، نظرت يف أعينهم 
ووجدت فيها انكسارًا مل أره من قبل، ابلنسبة إيلَّ كان انكسارًا، ألنه 
بعد علو مزعج وغري مستحق، لكن لو قارنتها بنرات ابئع اجلرائد أو 
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ما،  خدمة  يؤدي  موظف  رجل  عادية،  ألصبحت  األوتوبيس  سائق 
وليس إهلا صغريًا على األرض خيفض ويرفع. 

الظهر،  حىت  النوم  يف  فغرقت  سريري  وتلمست  البيت  إىل  وصلت 
تقريًبا،  أايم  غياب مخسة  بعد  عاد  قد  اإلنرتنت  أن  استيقظت ألجد 
وأخذت أجتول يف املواقع واألخبار وأرى الصور اليت ال تتسع هلا قناة 
اجلزيرة، وبينا أن أقلب عيين بني الالب توب وشاشة اجلزيرة إذ ترتفع 
أخباٌر جانبية عن مناوشات بني اجملموعات اليت كانت تتظاهر اليوم من 
أجل مبارك واملتظاهرين يف امليدان، أين اجليش الذي يقف حائاًل على 

أبواب امليدان؟ كان األمر مريًبا لكين مل أعره اهتماًما يف البداية. 
تُنشر، ورأيت  احلية  والتغطيات  الصور  بدأت  اثنتني  أو  بساعة  بعدها 
التحرير،  امليدان من جهة  البلطجية وهم يدخلون خبيلهم ورجاهلم إىل 
واملتظاهرين وهم ميسكون بتالبيب راكب الفرس فريدونه أرًضا مث يكربون، 
أخذت أقلب هاتفي وأتصل مبن تركت من زمالئي يف امليدان ومعظمهم 
كان يطمئنين أبن األمور على ما يرام، وأن اجلولة األوىل شهدت سحًقا 

هلؤالء اهلجانة جبماهلم وخيلهم وأسلحتهم البيضاء الرخيصة. 
بدأت أجتهز للنزول إىل امليدان، هاتفت أحد األصدقاء كان يف طريقه 
إىل امليدان، رد عليَّ وهو يلهث ويلتقط أنفاسه بصعوبة ابلغة: أمحد، 
امليدان يقبضون على الشباب ويقطعون  إهنم هنا يف كل مكان حول 
كل الطرق املؤدية إليه، أخذوا عدًدا كبريًا منا ويسحلون الباقي ابهلراوات 
واألسلحة البيضاء. قد استطعنا الفرار، ال أتت، لن تستطيع الدخول. 
كانت املكاملة كالصاعقة علي، مل أخف هذا اخلوف وأن شاهد يف 25 
و 28 يناير، اخلوف مما ال تشهد أكرب بكثري من اخلوف مما تشهده 
وتعرفه، وإن عظم األخري وصُغر األول. كلما تذكرت ذلك اليوم شعرت 
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أبنين كنت جباًن، وكان ينبغي علي أن أنزل مهما تكن الكلفة، رغم 
أنين تلمست لنفسي طريًقا إىل هناك أكثر من مرة، وهاتفت من أعرفهم 
التعليمات هلم كانت واضحة،  خارج امليدان حىت من اإلخوان، لكن 
البعيدة  األماكن  أصحاب  خاصة  فُتخَطفون،  الليلة  متفرقني  أتتوا  ال 
عن امليدان. كان النداء موجًها فقط إىل الثوار من منطقة وسط البلد 
امليدان  يقدموا على  أن  أهله،  املكان ومن  يعرفون جيًدا خريطة  وممن 
ابإلمدادات الطبية والغذائية، فامليدان مغلق من الظهر وقد دخل الليل، 

واإلصاابت يف ارتفاع. 
كانت أصعب ليلة أمر هبا منذ بدأت التظاهرات، كان منظر اللهب 
الغاز  قنابل  املولوتوف يرعبين أكثر من  األبنية وزجاجات  املتطاير من 
واخلرطوش، يف األخرية حنن يف حرب مع نظام يهزمنا أو هنزمه، وقد 
صحيح  ما،  نوًعا  أهلية  حرب  يف  حنن  الثانية  ويف  هنزمه،  أن  جربنا 
أهنم مستأجرون من النظام، لكنهم ليسوا عساكر أيمترون ابالنسحاب 
والتقدم، وخيافون من حتلق مخسة أفراد عزل عليهم حىت لو معهم كل 
غري  سجون،  طلقاء  األغلب  يف  جمرمون  الليلة  نواجههم  من  سالح، 
هيابني، لديهم تصريح مفتوح ابلقتل واإليغال يف اإليذاء بال حدود، 
ودائرة العنف معهم مرشحة دائًما لالتساع والتمادي. كان كل رجائنا 

ودعائنا الليلة أن يصمد املعتصمون فقط حىت الصباح. 
اتفقت مع جار يل من اإلخوان على أن نشحن سيارته ابإلمدادات 
الطبية ونتوجه بعد الفجر مباشرة للميدان، أخذن إمدادات غذائية فقط 
حىت ال يُرتب يف أمرن كثريًا على الكمائن، فكرن يف الوصول للميدان 
من منطقة األزهر واحلسني، كطريق غري معهود للوصول إىل التحرير. 
ال  واليت  العادية  اجليش  إال كمائن  شيء  من كل  خالًيا  الطريق  كان 
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الفجر، وبقااي رماد وحجارة كمائن  الساعة من  توقف أحًدا يف هذه 
اللجان الشعبية، وفور وصولنا إىل شارع األزهر قابلنا كمني عند مدخل 
احلسني. كانوا رجال شرطة بزي مدين عرفناهم من النظرة األوىل، لكنهم 
أنزلون من  األسلحة يف حضرهتم،  البلطجية شاهري  من  بثلة  حماطون 
السيارة ويف حلظة واحدة جهزت نفسي لكل االحتماالت. أعتقد أن 
هذا الكمني لو كان هلؤالء البلطجية فحسب لسفك دمنا استبيحت 
السيارة وكل ما فيها، لكن الشرطة – واكتشفنا الحًقا أهنم مباحث من 
شرطة السياحة – أوقفت هذا األمر، وطلبت منا بطاقتينا مث اقتادتنا إىل 
حجرة تتبع نقطة شرطية صغرية قرب احلسني. وجدن يف النقطة شخًصا 
أو شخصني آخرين مثلنا كان حياوالن الوصول إىل التحرير، بدت أجهز 
عليَّ  القبض  مت  أنه  ألهلي  نصية  رسائل  وأرسلت  لالعتقال،  نفسي 

وعليهم نشر ذلك. 
كانت احلوارات بني القائمني على احتجازن خميفة ومضحكة يف الوقت 
أعرف هل ميكن ابلفعل قطع كل  إيلَّ، خميفة ألنين ال  ابلنسبة  نفسه 
ساعات  يف  ابلكلية  اقتحامه  مث  امليدان  عن  الطريقة  هبذه  اإلمدادات 
واخلرافات  ابألساطري  مليئة  ألهنا  ومضحكة  األمر؟  وإهناء  الصباح 
عن امليدان واملعتصمني فيه من مشّامي الكلَّة واملستأجرين ابلدوالرات 
بشر  مباشرة من  مرة  الرتهات ألول  تلك  الكنتاكي، مسعت  ووجبات 

يؤمنون هبا ابلفعل. 
لبثنا هناك ساعة أو اثنتني جنلس القرفصاء وكل حني مير علينا ضابط 
فيسبنا ويتوعدن مث ميضي، وجرى حتقيق قصري مع ضابط برتبة صغرية 
يف غرفة جماورة شبه حمرتقة مل أمتلص فيه من شيء، وقلت له نعم ذاهبون 
ابلطبع للتحرير. وعندما سألين هل لك سابقة اعتقال، قلت له ابلطبع 
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يل وأخذت أشرح له، صدم الرجل لثوان مث أعادين إىل الغرفة األوىل. 
أمرن ابلتحرك حيث حضرت عربة شرطة   تقريًبا  بعدها بنصف ساعة 
وركبنا يف »البوكس« وبدأ يسري بنا يف شارع خان اخلليلي مث دخلنا إىل 
شارع املعز، وكان من الغريب جًدا أن يسري بنا يف املعز ذلك املكان 
الذي أعشقه ويل فيه من الذكرايت ما يل، لكن ما إن وازينا جمموعة 
قالوون. وكانت السيارة تتمايل بنا مبطئة بطبيعة احلال حىت برزت لنا 
جمموعة من النسوة ذوات العباءات السوداء الرخيصة كن جيلسن قبالة 
ابب مدرسة قالوون، وقد بدا عليهن أهنن يعرفن أبي جريرة قد أخذن 
البلد وخسارهتن وخسارة  الثورة والثوار وتعطيل حال  السباب يف  ألن 
أزواجهن للعمل وكسب العيش قد بدت من أفواههن أغلظ العبارات 
حىت اقرتبت واحدة منهن، وبصقت بصقة قوية نلين منها يف وجهي ما 

نلين وتبعت البصق والسيارة تبتعد عنهن. 
الغضب .. األمل .. احلنق .. الكره .. اإلهانة .. الشفقة .. الراثء .. 
مشاعر مرتاكبة هيجها يف نفسي هذا املوقف، هؤالء النسوة رمبا هن 
زوجات هلؤالء الرجال الذين نسميهم البلطجية الذين استغلهم األمن يف 
اهلجوم على امليدان، تلك السيدة اليت بصقت على وجهي مل أتخذ أمرًا 
من أحد إبهانيت، آه رمبا أخذت دافًعا من برامج التوك شو واإلعالم 
لو كانت تشاهد غري اجلزيرة والعربية، رمبا هي تعلم اآلن علم اليقني أن 
التظاهرات هي شر حمض هلا وألوالدها، وهي معرفة قائم عليها  هذه 

الدليل مسبًقا بقطع األرزاق، ووقف حال البلد. 

يفضح  اجليش  العباسية،  قرب  العسكرية  للشرطة  نقطة  إىل  انتهينا 
متالؤه مع السلطة منذ األمس، منذ أن مسح للبلطجية بدخول امليدان 
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التنسيق على أعلى مستوى، بعد أن أحرقت  واهلجوم علينا، وها هو 
للشرطة  ُنسلم  لديهم،  الشرطة مجيعها وال يوجد مقار احتجاز  أقسام 
العسكرية مباشرة، لكن األمر مل يستغرق نصف ساعة حىت حتول األمر 
من إجراءات تسليم إىل إجراءات إطالق سراح وسط تعجُّب اجلميع 
مبن فيهم رجال الشرطة الذين سلمون. يبدو أن اخلرق اتسع على الراتق، 
السعة ابالحتفاظ بكل من  اآلن من  العسكرية ال متلك  الشرطة  وأن 

أيتيها من طرف املتظاهرين والثوار.
خرجت من هذه التجربة القصرية وأن واثق كل الثقة أن هذه التظاهرات 
أصبح امسها ثورة متكاملة حبق، وأهنا ستمضي حىت هناية مبارك حتًما، 
وأن فرص رجوعها إىل اخللف أصبحت ضئيلة للغاية، اتصلت أبهلي 

ألطمئنهم عليَّ وأكملت طريقي إىل التحرير. 
البواابت كان  الذي تركته، على  الوجه  امليدان على وجه غري  وجدت 
يف  وتفرس  للبطاقات  ومعاينة  ذايت  تفتيش  حمكًما،  مرة  ألول  التأمني 
الوجوه، كان وقت الظهر قد اقرتب وجدت األرصفة ألول مرة ممتلئة 
أو رجااًل فقط ولكن عائالت  عن آخرها مبفرتشيها، مل يكونوا شبااًب 
أبكملها، يبدو أن اإلخوان حشدوا من كل احملافظات وجاءوا إىل هنا 
منذ الصباح، الشباب الذين قابلون على البواابت أيًضا من هذه الوفود 
إىل  وصلت  إن  ما  ابمليدان.  العهد  قريبة  تبدو  فوجوههم  الصباحية، 
منتصفه حىت صافحت عيناي عشرات الوجوه املرّبطة ابللواصق البيضاء 
وبقااي  والسواعد،  والسيقان  اجلباه  على  امللتفة  والضمادات  الطبيقة 

قطرات الدماء اجلافة املتناثرة على اخليام واألرصفة. 
كان الضرب رغم كل هذا العدد يف امليدان ما زال مستمرًا من جهة 
والبالطات  السرياميك  املتحف، األرض هناك مغطاة ابحلجارة وكسر 
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املخلعة من األرصفة وقطع املواسري احلديدة، وكل ما استطاع الطرفان 
أن يقذف به اآلخر، مرابطو الصف األول ما زالوا ميسكون ابحلجارة 
وبعضهم قد صنع خوًذا من أوان معدنية حناسية أو بالستيكية اشتهرت 
صورها فيما بعد، وبني الصف األول وجسد امليدان عشرات الشباب 
يف صفوف حيملون اجلرحى إىل املستشفى امليداين الذي دهشت عندما 
وجدت حجمه قد زاد عشرة أضعاف تقريًبا يف يوم وليلة، واستقر خلف 
»هارديز« جبوار الزاوية الصغرية اليت مل تعد صغرية منذ دخول امليدان، 
وأصبحت مرافقها تئن من آالف الزائرين آنء الليل وأطراف النهار كل 

يوم. 
مسعت يومها حكاايت مل تروها الصفحات وال املواقع وال التقطتها كثري 
من الكامريات، مل تكن لقطة اخليل واجلمال الشهرية هي املشكلة أبًدا، 
مل يكن هجوم الصباح كله هو املخيف، بل كان هجوم الليل. كان وابل 
التحرير  بناايت  أسطح  فوق  من  املقذوفة  امللتهبة  والزجاجات  النريان 
القريبة من مدخل املتحف والذي أخذ يزحف حىت كاد يبلغ منتصف 
السيطرة  البطيء وحرب  الشتاء  ليل  املناوشات بطول  امليدان، وكانت 
الثوار والبلطجية، مل  البيضاء بني  العمائر ابألسلحة  على أسطح هذه 

يكن األمر جمرد حماولة، بل كانت خطة كاملة وفشلت. 
بدأت ليلة اجلمعة، وشعر اجلميع ابلضغط املتزايد على بواابت امليدان، 
على  امليدان  للمبيت يف  أعماهلم وجتهزوا  أهنوا  احملافظات  من  اآلالف 
هذه  ملد  القاصدين  عن  فضاًل  اإلجازة،  يومي  والسبت  اجلمعة  األقل 
اإلجازة أسبوًعا أو أكثر كل حسب ما استطاع، كل من يدخل يقصد 
أول شاب مربوطة رأسه أو عينه أو ذراعه فيقبله بني عينيه ويشد على 
يديه مث يذهب ليأخذ موضعه من احلشد، بدا يل أن الدماء اليت سالت 
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ابألمس قد روت جذوة الثورة من جديد بعد ما تباعدت األايم، وبدأ 
مع  احلوار  ودعوات  اخلطاابت  بكالم  االنشغال  يف  املتظاهرين  بعض 
النظام، وحىت النظام نفسه بدأ يقدم القرابني احلقيقة أكثر بداًل من كالم 
اخلطب، ومسعنا عن قرارات النائب العام ألول مرة مبنع للسفر وإقامة 
جربية لعدد من قيادات احلزب الوطين وكذلك حلبيب العاديل نفسه. 
كنا نستقبل هذه األخبار بني عدم تصديقنا خطوات مثل هذه مل تكن 
ختطر ببالنا من قبل، وبني عدم رضان أبي خطوة أقل من تنحي مبارك 

ورحيله بشكل كامل. 

اجلمعة –  4 فرباير
 

أدفئ جويف  النيل،  قصر  على كوبري  أسري  الشمس كنت  مع شروق 
امليدان. كانت  إىل  الوافدين  بشائر  وأشهد  الساخنة  البطاطا  بقطع 
املاضيني  اليومني  ملتبسة، وموقفي من نفسي جتاه  ما زالت  مشاعري 
ما زال متخبطًا، ملاذا مل أجتاسر وأنزل من البيت على أي حال أول ما 
مسعت أبخبار اهلجوم، وملاذا مل أرابط يف الصف األول بعد أن دخلت 
امليدان ظهر األمس. وكانت املناوشات قد جتددت يف بعض الثغور من 
أو على األقل جزٌع ال  الثورية،  أو جمرد مدعي  جديد، هل أن جبان 
أثبت وقت الفزع، أم أن ما حدث كان جمرد قدر وحساابت للمكسب 

واخلسارة يف احلالة الثورية نفسها. 
ليلة  امليدان  ابتوا يف  الذين  والزمالء  األصدقاء  العديد من  قابلت  لقد 
اخلميس، ورغم هذا مل يكونوا كلهم مهديف حنورهم وصدورهم للهجوم، 
كان اإلخوان منهم من يتصدون لذلك، وأكثر احلناجر الثورية كانت 
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عند املنصة حتمسهم. كان هذا حال الكثري ممن أعرفهم عامة يف امليدان، 
بعضهم يف جملس شباب الثورة كما مسوه منذ أايم، وبعضهم يف شعبته 
مرابطًا عند بوابة من بواابت امليدان، وأن مل أكن ال يف هؤالء وال يف 
هؤالء، وبت أشعر على غري العادة بعدم الرغبة يف فعل أي دور مميز يف 

هذه الثورة، فوق االنتظار هنا مع الناس، ومراقبة كل شيء. 
امليدان علقت  القماش يف  العودة، استقبلتين أكرب لوحة من  يف طريق 
على أبرز بناية فيه تقع بني مدخلي ابب اللوق وطلعت حرب، صفراء 
فاقع لوهنا تلهب الناظرين ومكتوب عليها مطالبنا خبط واضح وستة من 
هذه املطالب حتتها: إسقاط الرئيس، خبط كبري، وحل جملسي الشعب 
وطنية  وحدة  وتشكيل حكومة  فورا،  الطوارئ  حالة  وإهناء  والشورى، 
انتقالية، وبرملان منتخب يقوم على إجراء تعديالت دستورية النتخاابت 
رئسية جديدة، وحماكمة فورية للمسئولني عن قتل الشهداء، وحماكمة 
عاجلة للفاسدين ونهيب ثروات الوطن. أمام الالفتة يف إشارة امليدان 
كان الشباب يعلقون دمية حبجم إنسان تقريبا على مشنقة وكلمة مبارك 

مكتوبة خبط واضح على ظهر الدمية. 
الثورة، كانت أكرب صالة مجعة  كانت أضخم تظاهرة يف امليدان منذ 
شهدهتا من قبل، كان كيوم عيد ال تظاهر واعتصام، كانت صور امليدان 
للمنازل  اإلنرتنت  عودة  من  فقط  يومني  بعد  االنتشار  يف  بدأت  قد 
والشركات وتداول الناس هلا، شجعت صور امليدان العديد من العائالت 
على زايرة امليدان. كانت الدهشة تعلو الوجوه، تستطيع بسهولة أن متيز 
الوافدين بغرض االستكشاف من املقيمني يف امليدان من الثوار القدامى 
من الشباب اجلدد، اهلتافات اجتهت أكثر إىل التلوين والتنويع والسجع، 
الكرة  الكاريكاتري، وصافرات  النكت والسخرية ورسوم  والالفتات إىل 
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الكبرية واألعالم الكبرية واأللعاب النارية مع حلول الظالم قد عززت من 
كون هذا األمر أكرب من متظاهرين وثوار. 

السبت – 5 فرباير 

أزعم أن حركة اجلرائد مل تشهد انتعاشة كاليت شهدهتا يف أايم التحرير من 
بعد 25 يناير، اجلرائد كلها قومية ومستقلة ومعارضة، وأن ابئعي اجلرائد 
املتوسلني لشراء بضاعتهم على األرصفة ويف اإلشارات يف الصباح الباكر 
من كل يوم كانت األعداد تتخطف منهم، وكطقس يومي كانت احللق 
تتشكل يف الصباح ابمليدان وكل حلقة حول صحيفة ما يقرأ أحدهم 
بدأت  األخبار  اليوم  هذا  يف  وكانت  فيها.  ورد  ما  أهم  عال  بصوت 
تكون أكثر جرأة، تنحى مجال مبارك عن منصبه يف جلنة السياسات، 
وأخبار أكثر جدية يف التحفظ على حبيب العاديل، ومطالب ألمريكا 
أكثر وضوًحا ابنتقال سلس للسلطة يف مصر، واخلرب األسعد بينهم وهو 

انفجار يف خط الغاز بني مصر وإسرائيل، والفاعل غري معلوم.
اليت  احلوار  دعوات  هو  يومها  الثوار  خواص  بني  السائر  اجلدل  وكان 
جتددت مرة أخرى بعد هدوء يوم أمس، وترقب جللسة مع عمر سليمان 
وبني  التقليدية  اإلخوان  قيادات  بني  املعتادة  املناوشات  وبدأت  غًدا، 
شباب التيارات األخرى، تلك اجلداالت اليت أعرف منطق كل طرف 
فيها جيًدا منذ أن كنت طالًبا يف عامي األول ابجلامعة قبل 6 سنوات. 
يف هناية اليوم، جتددت الدعوات ملليونية أخرى، يوم الثالاثء املقبل، على 
أن تكون هناك ابلطبع دعوة ملليونية أكرب، ورمبا مسرية لقصر االحتادية 
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أو  نصمد  تُرى كم  ذلك،  قبل  الرئيس  يتنحَّ  مل  إذا  املقبل  اجلمعة  يوم 
كم يصمد هو ال ندري، على كل حال فقد مت إطالق اسم »أسبوع 
الصمود« من يومنا هذا وإىل أن نصل إىل اجلمعة التالية. كان اهلدف 
هو إشعار النظام أن االعتصام لن يكون له أي سقف حتت أي تفاوض 

حمتمل. 
أسبوع الصمود 

يف صباح يوم األحد كان مشهًدا ممًيزا، العشرات من املوظفني ذاهبون 
ألعماهلم ألول يوم بعد توقف ملدة أسبوع تقريًبا، البنوك فتحت أبواهبا 
وكذلك املصاحل احلكومية، وقف بعض موظفي جممع التحرير الذين ظنوا 
أهنم سيدخلون للمجمع ويستأنفون عملهم فعاًل يف حالة ذهول. كانت 
اهلتافات تعلو من حوهلم وأمساعهم ال تكاد تصدق ما يُقال، وألسنتهم 
ما زالت جامدة ال تعرف مبا ترد أو كيف تردد، بعد ساعة أو بضع 
ساعة انصرف أكثرهم مرة أخرى من حيث جاءوا ضاربني كًفا بكف. 
اهلتافات واملليوينات،  كل شيء كان مكررًا ومعاًدا يف هذا األسبوع، 
طوابري احلمام ونقاشات الليايل الطويلة، وردايت التأمني وأوراد الصباح 
واملساء، املنصات والكلمات والسجاالت، األخبار اليومية يف اجلرائد 
واملواقع حىت خطاب مبارك الثالث كان هو أيًضا مكررًا إىل حد كبري، 
مسعتها  لكاريوكي،  بالدي«  يف  شارع  »يف كل  أغنية  هو  اجلديد  رمبا 
هي  هذه  العموم  على  األقل،  على  مرات  وأعدهتا عشر  األوىل  للمرة 
فكرة الصمود يف األغلب أن تقف مكانك أطول فرتة ممكنة دون تطوير 

حمتمل يف اهلجوم. 
تطوير  أفكار  بدأت  فرباير   8 يوم  يف  وابألخص  األسبوع  وسط  يف 
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بدأت يف  لالحتادية  مليونية  التحرك مبسرية  املؤجلة يف  الفكرة  اهلجوم، 
الظهور مرة أخرى، توسيع نطاق ميدان التحرير جتاه جملسي الشعب 
والشورى، حيث بدأ امليدان ابلفعل يضيق على املتظاهرين. وتقدمت 
وحبلول  هناك؛  املواقع  بعض  واحتلت  التايل  اليوم  يف  ابلفعل  جمموعة 
يوم اخلميس كانت خيام منصوبة بطول سور جملس الشورى معظمها 
لتوسيع  أولية  رمزية  امليدان، كخطوة  بعيًدا عن صخب  الثورة  لشباب 

مدى االعتصام. 
مهمة  منه كان  اخلروج  أو  فرباير   10 اخلميس  مساء  امليدان  دخول 
انتحارية، وابلرغم من ذلك فقد قمت هبذه العملية ثالث مرات حيث 
كنا نعد حلفل زفاف صديق لنا آثر أن يقيمه يف ميدان التحرير كما 
العشرات من األفراح اليت أقيمت يف هذا األسبوع، هذه الليلة خصيًصا 
كان هناك أكثر من 10 أفراح تقريًبا يف امليدان. كانت منصٌة رابعٌة قد 
النيل، وعدد من احلمامات  اليوم قرب مدخل قصر  مت تركيبها صباح 
اليت  أو  امليدان،  املزروعة داخل  الشرائح  تثبيتها يف  يتم  اخلشبية اجملهزة 
كانت مزروعة وحُمي أثر اخلضار من وقع األقدام واملبيت واخليام، أصبح 
امليدان كما أطلقنا عليه »دولة« بكامل مقوماهتا، وإدماًن ال نكاد نشعر 

معه أننا نريد أي شيء خارجه. 

اجلمعة 11 فرباير 

مل يكن  االحتادية،  لقصر  املسرية  املنتظر النطالق  اليوم  كان هذا هو 
لدى الكثري من التوقعات، غاية ما ميكن فعله هو إقامة اعتصام آخر 
هلا كلها  املؤدية  فالطرق  اجلديدة؛  مصر  من  نقطة  أقرب  عند  مصغر 
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مغلقة حبوائط متتالية من األسالك الشائكة واحلواجز اإلمسنتية القصرية. 
بعد انتهاء صالة اجلمعة، أعلن أن املسرية ستكون بعد صالة العصر 
حىت ختف حرارة الشمس قلياًل، ولكن مع أذان العصر بدأت أعرف أن 
أكثر من تظاهرة ابلفعل بدأت هناك ابلقرب من مداخل مصر اجلديدة، 
وأن املسرية لن تتحرك على األغلب من التحرير مع كل هذه األعداد 
اهلائلة اليت ال تعرف أواًل من آخر. توجهت إىل أقرب نقطة أعرفها، 
والركوب إىل رمسيس  امليدان  اخلروج من  أستطيع  أخذت ساعة حىت 
ومن رمسيس إىل صالح سامل. عند دار احلرس اجلمهوري نفس النقطة 
اليت حتولنا عندها واحنرفنا من طريقنا يوم 28 يناير إىل التحرير خملفني 

جحافل من الشرطة واجليش حيمون الطريق إىل الرئسة.
رأيت  الدخول،  يف  بدأ  والليل  قليل،  منذ  غابت  قد  الشمس  كانت 
تتعاىل ابملألوف منها  أمتار األعداد ابملئات فقط واهلتافات  بعد  على 
على مدى 18 يوًما، وفجأة مسعت صيحات عالية وقفز اجلميع قفزات 
جنونية يف اهلواء كأهنا لدغة ثعبان واحدة، مل أتبني لوهلة ما الذي ميكن 
أنه ابلتأكيد  الثانية عرفت  بعد جزء من  أن يكون قد حدث. ولكن 
ذلك اخلرب الذي ينتظره اجلميع، كان صديقاي أنس ومصعب يف احلشد 
إليهما بسهولة وتعانقنا عناقًا هسترياًي مع أصوات وصيحات  وصلت 
مبهمة غري مفهومة وصياح من اجلميع وأصوات صفري وأبواق سيارات، 
وتذكر أن علينا االحتفال يف دولتنا هناك يف التحرير ال هنا، فأخذن 

نتحرك أفراًدا وجمموعات إىل التحرير مرة أخرى. 

السماء مضاءة ابلكامل بكل لون، الضوء يتحرك بقعة نور واحدة مث 



191

أغاين  وخضراء،  وصفراء  محراء  أشعة  النور  منه  فينطلق  األفق  يتوسط 
يراه يف  أن  للمرء  الصادحة تضج يف أكرب حفل مجاعي ميكن  النصر 
حياته، حاولنا الدخول من أكثر مدخل نظن أن زحامه مقبول. كان 
مدخل قصر النيل. ما زلت أتذكر الوجوه املستبشرة اليت كانت تدخل 
أفواًجا يف هبجة وتبتل وخشوع وما زلت أتذكر الوجوه الوامجة من ضباط 
اجليش وعساكره اليت ما زالت مرابطة يف مداخل امليدان وهي ساكنة ال 
تتأثر وال تتحرك أبي شيء مما حيدث حوهلا. ويف هذا املشهد املهيب 
اجلميع: هللا  به  وسار  عم  يرتدد حىت  بدأ  مرة  أمسعه ألول  هبتاف  إذا 
أكرب .. هللا أكرب .. هللا أكرب ال إله إال هللا، هللا أكرب كبريًا واحلمد هلل 
كثريًا وسبحان هللا بكرة وأصياًل، ال إله إال هللا وحده نصر عبده وأعز 
جنده وهزم األحزاب وحده، ال إله إال هللا. كان هتاف العيد، يف ليلة 
عيد، اهلتاف الذي يردده ماليني املصريني من اجلوامع والزوااي والشوارع 
واحلارات أول يوم يف عيدي كل عام، وبعد ما ردد اجلميع التكبريات 
ثالاًث إذا ابجلميع يهتف هتافًا مزلزاًل حبق: هللا.. وحده.. أسقط النظام.. 

هللا.. وحده.. أسقط النظام..... 
كان هذا هو الفصل اهلني من الثورة، وأن خارج من امليدان ليلة التنحي. 
فيه. كنا  أقدامنا  وضعنا  الذي  املخيف  الطريق  ذلك  يف  أفكر  كنت 
ابألمس ال منلك اخليار وال منسك بزمام الفعل وال نعرف السقف وال 
هنمل هم املسئولية حبق، أما من الغد، من الليلة، فكل ساعة وكل خطوة 
منلكها ومسئولون عنها مسئولية كاملة. خرجت من امليدان كمن يتذكر 
أن غًدا يلقى يف صباحه امتحاًن طوياًل مل يعد مل بعد، ايه.. كل هذه 
اجلموع تنتظر ما الذي سنقدمه يف القادم عوًضا عن كل هذا الضجيج 

يف إتالف القائم، هنا بدأت الثورة ومل تنته بعد.
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مينح املرء مقداره من النزف كما مينح قدره من احلياة، كل ما هناك أن 
البخل ابملــُـــقدر أو اجلذع عليه .. متلٌف لباقي احلياة. 
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الدماء اليت تنزف

2011/8/20

عندما تقرأ يف التاريخ وتستعرض مسرية األمة – واألمم كلها – فتلحظ 
اختالط احلرب املكتوبة به سطورها ولون الدماء ، وتنتبه ملنحىن حضارهتا 
املخضب بنفس ذاك اللون القاين الفريد ، جيب أن يتملكك العجب 
من سكون تلك احلركة املخضبة ، ويتلبسك اجلزع من سقم ذاك اجلسد 
بدمائه الفاسدة احملبوسة داخل أودجته املنتفخة والورمة ، ولكن مل يكن 
هذا عجيًبا يف زمن مضى وكان يقول فيه الناس عن أميز مزااي أشهر 

حكامهم : يكفي أنه جنب بالدن احلرب يف عهده !
منذ آخر مرة نزف فيها دم األمة بفخر )يف العاشر من رمضان( بغزارة 
السياسية – أصيب  النظر عن آاثر احلرب ونتائجها  وزكاوة – بغض 
قطاع كبري من األمة بداء "حفظ الدماء" حىت أرخص كل حاجة لدينه 

ولعرضه وإلنسانيته حىت .. مقابل أن حيتفظ ببعض الدم الفاسد !
نعم كانت هناك جروح مستمرة النزيف كفلسطني وأحيان جند جراحا 
تفتح يف أفغانستان .. العراق أو كوسوفو.. البوسنة واهلرسك.. كشمري، 
لكن كلها كانت دماء تنزف كضريبة عن بقية الدماء اآلسنة احملفوظة 
ال خيار لنا هبا، أي مل تُبذل على ثغر ومل تدفع يف حرب حنن آخذون 

بناصيتها ، إمنا نُزعت منا انتزاعا .
نتظاهر   –  2005 من   – سنوات  ست  أو  مخس  مدار  على  كنا 
قيلت ألول مرة   ، مبارك  مرة يسقط حسين  امليادين وهنتف ألول  يف 
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 .. يسقط  لن  أنه  ساعتها  فعلمت   ، واألمن  الدولة  أجهزة  وابتلعتها 
اهلراوات  يرفعون  الذين   - هؤالء  بتوجيه  مرهتن  سقوطه  أن  علمت 

والعصي - وفوهات بنادقهم حنون، مرهتن بسيالن الدم األول .
أن  ال  جاهدا،  أدعو هللا  يناير( كنت  )من  والعشرين  اخلامس  وليلة   
حيفظ دمي ودم الشباب ، وال أن نعود لبيوتنا ساملني، بل "أن تُريق منا 
الدماء"، أن يتخذ هللا الشهيد األول ، الشهيد الذي يفتح بدمائه ابب 
جهنم على شانئيه ، وأبواب النعيم على حاملي نعشه الطاهر ، الذي 

تفتح له أبواب اجلنة يف السماء بقدر ما تفتح لنا أبواهبا يف الدنيا .
كنت أخاف من االعتقاالت ، من التعذيب يف األقبية ، من التضييق 
الدم  يوما مل أخف من  العدسات ، لكنين  يف األقوات ، من تكسري 
املهراق ألنه يعين أن نقطة االحتدام الثوري قد انفجرت وأن كل النقاط 
بعدها ال تلبث أن تشم عطر الدماء حىت تنفجر واحدة تلو األخرى 
كشريط ملغم طويل حييط جبسد الدولة واألمة يف كل مرفق وكل زاوية .

اليوم جند أن أمتنا فجرت أخريا دماءها اآلسنة يف ربوعها ، أهنا أخريا مل 
تعد ترخص غاايهتا ، أن دماءها أضحت اليوم يف جسدها أكثر صحة، 

الباقي منها والذاهب، كل له وجه صحته الذي ينفق فيه .
اليوم بقدر ما ألتاع وأن أرقب مصائر ومصارع قومي هنا يف مصر أو يف 
ليبيا واليمن وسوراي ، بقدر ما يزداد يقيين ابستعادتنا لصحة منحنان ، 
بل وصحة معتقدن الذي يداخله النفاق إذا مل يغز واحد – يف صرحه 
املتطاول عرب الزمن والرقعة – أو مل حتدثه نفسه ابلغزو ، إذا دنت آجاهلم 
وليس يف أجسادهم أثر على جرح سالت دماؤه يف سبيل الغاية اليت 

من أجلها حييون.
لقد عشنا آخر سنتني – خباصة – مع نزيف الدم الغزاوي ، ذلك الدم 
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الذي جعل من أرض غزة أطهر بقاع األرض قاطبة ، وهذه األايم رأيت 
ريح غزة تدور وترفرف حول املدائن احمليطة، رأيت مسك الدماء الذكية 
يفوح يف سيدي بوزيد وتونس ، ويف القاهرة والسويس ، ويف بين غازي 
والربيقة والزاوية ، ويف تعز وحضر موت ، ويف درعا ودير الزور والبوكمال 
متر  الذي  الشهيد  هتفت صيحة   .. والالذقية  الشغور  ومحص وجسر 

ذكراه يف هذا الشهر بعد أايم .. هتفت لنا وهلم:
عهد على األايم أال هتزموا .. فالنصر ينبت حيث يهراق الدم

يف حيث تعتبط الدماء فأيقنوا .. أن سوف حتيوا ابلدماء وتعظموا
جبوار  يوما  سيجلس  جليل  األوحد  الفخار  هي   .. تنزف  اليت  الدماء 
أبنائه وأحفاده وهم يشاهدون واثئقيات ثوراتنا وتلتمع يف أعينهم األمواه 

وتنتفض يف عروقهم الدماء .. لتصل مسرية ال تتصل إال به .
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على حواف األرض اليت نطأها، توجد ثورة كامنة، توشك كل صباح أن 
تؤمر فتثور على بالدتنا..
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الثائر األزرق

وقفت أمام ذاك العمالق األزرق، أتفرس مالحمه هذه املرة بعينني غري 
أو  عام  إال كل  أييت  ال  لقاء  هبما كل  أصافحه  اللتني  العينني  تلكما 
عامني، طويل عريض هائج مائج، ال يكاد يسكن، ال أدل على مشهده 
إال يوم أن ابتلع فرعون جبنوده من على الطود، عميق سحيق هاديء، ال 
يكاد يتحرك، ال أدل على مشهده إال يوم أن محل مهد الصيب موسى 

إىل منبته.
كيف جيمع ذلك البحر الصخب والدعة يف نفسه، كيف يراودك عن 
نفسك بلطيف أذايل موجه اليت تداعب أطراف قدمك، حىت إذا فُتنت 
ما  بقدر  ينفرك  ال  ضراب  ترتا،  األمواج  ضربتك  له  جسدك  وأسلمت 
يقربك، فال تفطن أن أسوأ ما يف املوجة ليست كّرها بل فّرِها، فإهنا ال 

تفر إيّل وقد سحبت قدميك شربا بال شعور منك.
ساءلت نفسي، أيهما يغلب اآلخر، صخبك أم سكونك، مب وصفك 
الوادعة حتت ظلك  الرمال  مع  أنت  األزرق،  العمالق  أيها  الواصفون 
فإنك  قدمك  عند  الواقفة  الصخور  ومع  األرعن،  اهلائج  تبدو  فإنك 
احملّطم العايت، أنت حتت الطافني ابلسفن على سطحك الغادر القاتل. 
كم ابتلعت يف جوفك من أجساد وما شبعت، وكم حطمت من ذوات 
الدسر كاجلبال الراسيات وما جفلت. ال يسكن لك صوت إال ليصيح، 
وال يهدأ لك موج إال ليطيح، أنت إذا الصاخب األول، والثائر األكرب !

العاشقون،  فيك  تعزل  املتأللئ؛ كم  اجلميل  أيها  الناعتون،  نعتك  وكم 
نسيمك الذي يُفّتُح يف القلوب مشاعَر، موجك الذي حيرك يف النفوس 
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ذاب  احلاملني، كم  بني  على شواطئك  ويقطر  احلب  فيفيض  سواكَن، 
عاشق يف عني معشوقته كما تذوب الشمس يف أمواهك ساعة الغروب، 

وكم غاص واله يف روح حمبوبه كما تغوص األقدام يف رمال ثغرك.
قل يل من أنت حقا؟ هل املهلك القاتل املاجن، أم أنت الرومانسي 
احلامل املفِت، أم أنت أيضا املواسي املؤنس الذي ما زال الشكائون يبثون 
هبا  فتبدهلم  أحزاهنم  أحشائك  يف  ويقذفون  فتداويهم،  شكواهم  إليك 
عرائس من أعماق روحك، كشيخ هرم قدمي قدم الزمان تغسل مهومهم، 

وتزيح عنهم أتراحهم، تؤنسهم ساعة الوحشة والفراق.
أم أنك لست هكذا مع كل الشكائني، بعضهم تظهر له وجهك اآلخر 
أيضا، أيتيك مستأنًسا فتوحش حياته كما أنت موحش ساعة اإلظالم، 
مستأمنا فتخيف روعاته كما أنت خميف ساعة العاصفة، مكلوما فتهيج 

أحزانه كما أنت ليلة متام القمر.
رمبا أنت لست أايًّ من هذا، أو كل هذا، رمبا ما أنت إال صفحة خالية 
فتثور مشاعرهم وتتعاظم  الراءون عليها ما يف نفوسهم،  بيضاء، يطبع 
بقدر ما يرون من عظم حدودك يف أعينهم، أنت هم .. أنت حنن .. 

أنت أن حينما جئتك قبل ذلك طفال كان املرح يفيض منك، واللعب 
بني جنباتك يغطي على كل متعة، فأنتظر لقاءك من العام للعام طراب 
وحبورا، ويطري النوم من عييّن عشية موعدك فال أرقد إال قليال. وأنت، 
أن حينما جئتك قبل ذلك شااب تثور أفكاره ومشاعره فقابلت مبا أن 
مثورا  القلب، كنت  دفقة  لكل  دافعا  الرأس  فكرة يف  لكل  عليه ابعثا 

وحمفزا كما لو كنت نفريا.
عندما  احلياة  ضرابت  من  منكسرا  شاكيا  جئتك  حينما  أن  وأنت، 
وشجنا  انكسارا  إال  زدتين  فما  واملشاعر،  األفكار  الصخور  صادمت 
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وإيالما، كنت قاسيا مكدرا حانقا ومقيتا، وأنت أن عندما جئت اليوم 
والدا ومولودا  مغرما عاشقا ومعشوقا  الثالثني جمراب  وقد شارفت على 
هازما ومهزوما، فكنت حكيما رزينا، حكيًما ولكن اثئرًا، رزيًنا ولكن 

ممتلًئا ابحلياة.
أنت ِقدر شوقي الذي يغلي يف أبياته املهداة لك )وكَأّن اللُّجاَج حنَي 
تنـَزَّى .. وتسدُّ الفجاَج كرًّا وفرّا .. أجٌم بعُضُه لبعٍض عدوٌّ .. َزَحَفْت 
القيامة كالقْد .. ِر، فال حطَّ  غابة.. لتمزيق ُأخَرى.. أنَت تغلي إىل 
أمجَل  )ما  يديك  بني  املنثور  نثره  ىف  الرافعي  وربيع  قدرا(،  لَك  يومها 
األرَض على حاشيِة األزرَقنِي البحِر والسماء، يكاُد اجلالُس هنا يظنُّ 
نفَسه مرسوًما يف صورٍة إهلية( ومساء مطران )-شاٍك إىل البحِر اضطراب 
مكارِهي  موٌج كموج  يـَنـَْتاهُبا   .. اهلوجـاِء  بريـاِحِه  فُيجيُبين   .. خواطري 
ويـَُفتُـَّها كالسُّْقِم يف أعضـائي .. والبحُر خفَّاُق اجلوانِب ضائٌق .. كمًدا  
طبع  وأديب  شاعر  نفس كل  أنت صورة  اإلمساِء(،  ساعَة  كصدري 
على صفحتك جزءا من روحه، أنت ُمثور كل هؤالء وخمرج الآللئ من 

مكنوهنم كما الصياد يف أحشائك.
أبدا، حبا  الثائر  أنت  الصيب وأمه،  الطاغية وجنده، ومؤمِّن  اي مهلك 
وكرها وحزن وفرحا، أنت الذي ال يهدأ أبدا، وال اهلدوء يليق به، ولكن 
رمبا  تستغضب  عندما  قليال،  إال  العنان  ملداه  ويرتك  زمامه  ينفلت  ال 
فتغضب، ساعتها تبتلع القرى واملدن وكل من جاورك فظن أن ثورتك 

ال تفور فوران حييلها إىل انتفاضة عارمة ال تبقي وال تذر.
أحببت  ما  اثئر  مثلك  إال  أن  ما  اجلميل،  اجلليل  الثائر  األزرق  أيها 
الثورة يوما إال أن الثائرين هم األحياء وغريهم موتى ومهل على جانب 
الصخور  حىت  أو  الباسقة  األشجار  أو  الناعمة  احلياة،غريهم كالرمال 
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القاسية – ال فرق – على حوافك.
أنت املت وكل ذلك حاشية عليك، كما الثائرون وهذه احلياة، يثورون 
فيجعلون هلا معىن، وحياول الشاطئ أبدا أن يطفئ هذه الفورة، يظن 
أنه ينجح يف ذلك أبًدا، فاملاء يلفظ أنفاسه األخرية زبدا على حوافه، 
واملوج تنكسر رقبته انكسارا على أطراف صخوره، لكن األايم متضي 
واآلابد متر، وما زال البحر أيكل من الشواطئ ويزحف على األيبسة، 
املتعايل يكل ويشيخ وختور ذراته فيصبح بعد  وما زال الصخر الصلد 
مرور الزمن لعبة بني يدي املاء حيفر فيه قنواٍت ومداخَل ال تنتهي إال 
ابهنياره التام الذي يشهده الناس فجأة فيخر كجسد سليمان املتكئ 

على عصاه البالية.
أيها األزرق الثائر النبيل، واي كل أزرق فينا، ال يبهت لونك، وال ينفدن 
ملحك، وال يهدأن موجك، وال ينضنب عطاؤك، وال تكف الشمس 
على أن تشرق منك، أو تغرب فيك؛ فأنت أيها الثائر ملح هذه احلياة، 

وأنت أيها البحر سر هذا الكون.
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شجرة تلعب أبوراقها نسائم الصيف، وخرير متقطع بضرابت فأس يف 
الطني، ومشنة حتملها امرأة تسري يف الطريق الطويل لسبعني عاًما وال 

تتعب.
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فاطمة جاب هللا

سواعدهم  عن  مشروا  الرجال  الشمس،  شعاع  يسد  يكاد  الغبار 
تتوسط  اليت  األرض  قطعة  منتصف  يف  وقف  واملهندس  املفتولة، 
القرية .. وجبواره احلاج حممد الشراقي يتابع كل صغرية وكبرية حبكمة 
واقتدار .. خترج من البيوت اجملاورة رائحة اخلبيز الفواحة، وأصوات 
العمل يف  عليها جلبة  قد غطت  األحواش  اليت تسرح يف  الطيور 
املوقع .. الكل كان يتابع ما يفعله هؤالء يف قطعة األرض هذه، 
واألكرب  بتحفز  املشهد  يتابع  منهم  الصغري  وقف  األطفال.  حىت 

قلياًل يساعد العمال يف نقل احلجارة على الثقاالت .. 
مع  احلجارة  حتمل  أن  وقررت  عمرها  من  العاشرة  يف  كانت 
وأخذت  رأسها  فوق  وأحكمتها  قدمية  خرقة  لفت  صوحيباهتا.. 
إحداهن تضع فوقه حجرًا أخذ يرتنح قلياًل وهي حتاول القيام حىت 
الثقاالت  مشت ابتزان، مث أخذت تثبت قدميها الصغريتني على 
املتأرجحة حىت تصل هبا إىل يد العامل الذي بدأ بناؤه يف التطاول.

كانت سعيدة أهنا شاركت يف بناء جامع الشراقي الكبري ولو بنذر 
أهايل  مع  حممد  احلاج  افتتحه  أن  بعد  مرة  ألول  دخلته  يسري، 
القرية، كان هبيًّا به صحن واسع ومصلى ملحق وبعض احلجرات 
عمارة  على  خراجها  احلاج  أوقف  أرض  قطعة  وأمامه  للكتاب، 

املسجد والنفقة على ُحُصره وزيت إضاءته وعامله. 
ساحبني   ، طرقاهتا  ىف  ويروحون  القرية  أهل  يغدو   .. األايم  متر 
املواشي خلفهم يف البكور ويف األصيل ، جالسني على املصاطب 
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يف العصاري أو عندما يغسق الليل على البيوت والغيطان ....
املاء جيري دااًب يف عروق األرض اليابسة، حيين الفالحون أعوادهم 
السمر ليحيوا أعواًدا خضرًا، تعزف النواعري حلن الشروق والغروب، 
الساقية القدمية اليت على رأس اجلسر تغوص يف األرض أكثر وأكثر 
تدفن معها الذكرايت، تعرب الفتاة الطريق الرئيس الذي يفصل بني 
البيوت والغيطان، ترمق الساقية القدمية اليت اعتالها الصدأ بنظرة 
عن  توقفها  حول  القرية  أهل  ينسجها  اليت  األساطري  من  مرتبة 
الدوران. اهلاجس جيعلها تشد يدها على طبق اخلبز الفالحي الفارغ 
املزروعة  النخالت  تستقبالن  رأسها وتسري حذو صاحبتها،  فوق 
يف مدخل القرية مث تستلمان سور حوش احلاج عطية القدمي حىت 

يسلمهما إىل اجلامع اجلديد.
بوجود حركة وصوت ابجلامع يف غري وقت  اقرتبتا، شعرت  عندما 
أطراف  على  وقفتا  للنساء.  املخصص  الباب  من  دخلتا  صالة، 
قدميهما تنظران من الشراعة فإذا بشيخ معمم يلقي درًسا يف الناس 
بعد العصر، خافت جارهتا -وهي الكربى- أن تتأخرا على أهليهما 
العيش  البيت ابلسلة وطبق  إىل  أن تذهب  فاطمة  ، فطلبت من 
وتستأذن هلما يف البقاء قلياًل خارج الدار. تربمت فاطمة إال أهنا 

امتثلت مهرولة إىل الدار .. 
ابلصالة  الناس  يذكر  الشيخ  إىل  فاطمة  استمعت  اليوم،  هذا  يف 
وخيوفهم من عاقبة التفريط فيها ، وحيدث عن عقاب تركي الصالة 
فيها هذا  اليت تسمع  األوىل  املرة  القرب وعند احلساب. كانت  يف 
الكالم ، طلبت من أمها يف اليوم نفسه أن تفّصل هلا ثواًب طوياًل 
تصلي فيه، ووعدهتا ابحملافظة عليه وعدم ارتدائه إال للصالة .. كان 
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الثوب من قطعة قماش خضراء موزعة بورود بيضاء صغرية كلوزات 
القطن اليانعة حينما تتفتح.

يصدح الكروان عند كل غروب .. وتلعب الرايح بسعف النخيل 
.. تكرُب فاطمة .. متتنع عن الذهاب إىل الغيط كل يوم. جتلس أمام 
ثوهبا  إىل  الدار، وهترول  .. وتكنس  للطيور  الطعام  الفرن، وتضع 

الطويل عند مساع كل أذان ..... 
طرقات خفيفة على الباب ، فيفتح أخوها الصغري.

أبوك هنا، اي عبد العزيز ..  -
نعم، اي عمي، تفضل.   -

يدخل احلاج حممد الشراقي اثبت اخلطى متنحنًحا ، ومعه ابنه   -
األوسط أمحد خافًضا عينيه يف أدب وهتذيب. 

جيلس اجلميع يتبادلون التحااي .. يدخلون يف املوضوع .. مث يقرأون 
فاحتة فاطمة ويتمتم اجلميع ابلتربيكات والدعاء بتيسري األمور .. 

كان أمحد حممد الشراقي من أنبغ شباب القرية ، فوالده كبري القرية 
تفض  وفيه  العمدة  بيت  بعد  البيوت  أكرب  هو  وبيتهم  منازع  بال 
النزاعات وتُقضى يف اخلصومات ، وقد أمت حفظ القرآن يف كّتاب 
القرية قبل أن ينتقل مقره إىل جامع أبيه. اهتم والده بتعليمه فحصل 
على البكالوراي وعمل ملدة عامني يف معسكرات اإلجنليز يف التل 
الكبري فأتقن اللغة اإلجنليزية وارتدى البنطلون والطربوش، وكاد أن 
يصبح »أفنداًي« ؛ لكن العمل هناك مل يعجبه وعاد إىل القرية ليجد 
نفسه قد ُعني أخريًا معلًما يف معهد الرتبية العلمية وعليه أن يسافر 

إىل الزقازيق يومًيا .. 
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مل يكن يفصل بني دار جاب هللا ودار الشراقي سوى شارع صغري. 
انتقلت فاطمة جاب هللا الفتاة الصغرية إىل الدار اجلديدة وسعدت 
بوجودها وسط عائلة الشراقي. كانت غرفتها يف الطابق الثاين من 
حوش  على  واألمامية  اجلامع،  على  اخللفية  نفذهتا  تطل  البيت 
الدار. ويف الطابق نفسه ثالث غرف أخرى منها واحدة لتخزين 
الغالل، واألخرى حلفظ العسل الذي جيمعونه من املنحل الصغري 

الذي يقع على أطراف حقل الشراقي. 
احلاج  فيها  يستقبل  اليت  الصيفية  القاعة  تقع  األول،  الطابق  يف 
الشراقي ضيوفه الذين ال ينقطعون من ليل أو هنار، وخلفها تقع 
الصالة الكبرية اليت تتوسطها مصطبة مربعة تسع األسرة بكاملها. 
الشتاء، وخارج  إشعال »الشلية« يف  عليها مع  اجللوس  حيلو هلم 
البيت هناك سقيفة يقبع الفرن حتتها وأمامها ابب للحديقة الصغرية 
اخلضراوات  واملشمش وبعض  واجلوافة  الليمون  فيها شجر  املزروع 
املومسية، وأربع خنالت مل تطرح بلحها بعد ، وحوش واسع يفصل 
تضمن  اليت  املاء  آخرة »طرمبة«  تقع يف  احلديقة سور  وبني  بينه 

للدار املاء يف كل األوقات. 
وحزنت  الشراقي،  حممد  احلاج  تويف  حىت  الزواج  على  عام  مير  مل 
القرية والقرى اجملاورة لوفاة الرجل الكرمي الذي أنفق نصف ثروته 
على الفقراء والغالبة قبل أن توافيه املنية. أما أمحد فقد ظل يتنقل 
يف اإلدارات التعليمية بني املنصورة والزقازيق. وأحياًن كان يذهب 
والرتام  احلنطور  فاطمة معه، فركبت  للقاهرة وأيخذ  يف مأمورايت 

وزارت اجلامع األزهر واحلسني، وتذوقت الداندورما.
متر األايم ، وتضع فاطمة مولودها األول ، يسميه والده حممًدا على 
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اسم الرجل الذي ترتحم القرية كلها عليه، قد أصبح ألمحد الشراقي 
»أسرة« لكنها مل تكن األوىل على كل حال؛ فقد تعرف يف هذه 
الفرتة على اإلخوان من خالل زايراته املتكررة إىل احملافظات بسبب 
عمله يف التعليم، وجذبه ما حيكيه الناس عن حسن البنا املدرس 
مثله، فلم يلبث إال قلياًل حىت التحق ابإلخوان وأصبح من أنشط 
اإلخوة يف أسرته. ومل متر بضعة أشهر حىت أصبح مسئواًل ألسرته، 
ضمت  اليت  للشعبة  مسئواًل  عامني  بعد  أصبح  حركته  فرط  ومن 
قريته حوض جنيح وبعض القرى اجملاورة صبيح والزرزمون والعالقمة 

والسالمون أيًضا، إىل جانب العزب التابعة هلا. 
كان الشراقي ال يكل من متابعة مهامه يف اجلماعة اليت رآها حتمل 
ويوجه  يُرشد  الصغر، كان  منذ  حبه  على  ُفطر  الذي  الدين  هم 
ويساعده يف هذا احنداره من نسل الشراقي الطيبني الوجهاء، وأيًضا 
أخوه األكرب سيد الذي كان ال يكل عن احلركة هو اآلخر خاصة 
العمل الكشفي يف مركز ههيا  بعد أن أصبح املسئول األول عن 
أبكلمه، وأصبحت قرية حوض جنيح نرًا على علم وسط مراكز 

وقرى الشرقية. 
كانت فاطمة تسأل بفطرهتا عما يشغل زوجها وجيعله يغيب كل 
فكرة  بساطة عن  بكل  الدار، وأمحد جييبها  األوقات خارج  هذه 
اإلخوان والدعوة والبذل يف سبيلها .. إال أهنا كانت تشفق عليه 
من اجملهود الذي يبذله، خاصة وأنه كان ميشي على قدميه مئات 

األمتار يومًيا بني القرى وبعضها البعض ليتابع شئون الدعوة. 
ويف يوم من األايم، وجد أمحد دراجة جديدة على ابب دارهم، ظن 
أن ضيًفا ما من املركز يف زايرة له أو ألخيه سيد، دخل الدار يفتش 



218

عن الضيف فلم جيد إال فاطمة ختربه أبهنا من أوصت أخاه سيد 
أبن يشرتي هذه »العجلة« من الزقازيق مبال كانت تدخره، صمتت 
أشاركك  وأن  خطواتك،  يف كل  تتذكرين  أن  أريد  وقالت:  قليال 

الثواب يف كل ما تفعل .. 
طارات العجلة تدور وتدور بني الغيطان واحلقول متنقلة بني هذه 
األخبار  تضطرب،  واألحوال  تشتد،  الدعوة  العزبة،  وتلك  القرية 
ويبدأ  فلسطني؛  يف  اليهود  خطر  ابستفحال  الناس  إىل  تتناهى 
اإلخوان يف تشكيل معسكرات للتدريب، ومن كثرة عدد اإلخوة 
القرية أول كتيبة كاملة متربعة  يف حوض جنيح وما حوهلا تشكل 
للجهاد يف فلسطني، ويقيمون معسكرهم يف التل الكبري ويشرف 

سيد الشراقي مسئول الكشافة على التدريب. 
الفالحون وضعوا الفؤوس ومحلوا البنادق.. تركوا الطني وزحفوا على 
اليهود تعيث فساًدا  الرمال.. املعسكرات تشيد هنا.. وعصاابت 
هناك.. تركوا أرضهم هنا ليدافعوا عن أرضهم هناك.. احلصار يشتد 

واألسلحة تنفد.. والعجز يتحسس طريقه إىل املناضلني.....
تضع فاطمة مولودها الثاين فتاة.. تسميها زينب، بعد أايم حتمد 
هللا على أن قامت ابلسالمة وتضع قرطها يف يد زوجها: تربع بثمن 

هذا للجهاد يف فلسطني، هذا أقل ما أستطيع فعله! 
تبدأ احلكومة املصرية يف تضييق اخلناق على اإلخوان أثناء احلرب، 
ال تكتفي مبنع اإلمدادات عن اجلبهات، بل حتاول جتفيف منابعها، 
أتيت رصاصة غادرة يف صدر سيد شراقي وهو يف معسكره ابلتل 
الكبري يدرب اإلخوة على القتال. زمالؤه أقسموا أهنا حركة غدر 
من عسكري صوب مسدسه والذ ابلفرار، البعض اعتربها حادثة، 
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قضاء وقدر. 
 .. جنيح  حوض  قرية  وأهل   .. وفاطمة  أمحد..  أخاه  اخلرب  يهز 
يرفعون الشهيد يف نعشه ويطوفون به يف أرجاء القرية، يرون دمه 
يف املاء الذي يروي األرض، فتتدفق الدماء فيهم أكثر وأكثر حنو 

كتائب اإلخوان املتجهة إىل فلسطني .. 
موكب الشهداء أخذ يقتين من أبناء القرية أمثن جواهرها .. تنتهي 
العائدون  رواها  اليت  البطوالت  الفادحة رغم كل  احلرب ابخلسارة 
منها؛ ويظل جزء من كتيبة حوض جنيح على اجلبهة يف السويس 

حيث أخذت متشط القناة من األلغام اليت زرعها اليهود .. 
اللغم بطريق  فيه  ينفجر  القرية ،  زورق يضم أحد عشر شااًب من 
اخلطأ .. يستشهد كل من كان على متنه .. يدخل الشراقي على 
زوجه يزف هلا خرب استشهاد أخيها األكرب مع الشباب.. ختتنق 
الدموع.. وتلوذ حبضنه احلنون.. يغوص فيها أكثر.. ويردد: مها يف 

اجلنة.. سيد وحممود يف اجلنة .. ينتظران يف اجلنة .. 
متر األايم وتنجب فاطمة عليًّا وخدجية وإبراهيم ومسية .. متوت مسية 
وهي طفلة من محى أصابتها. جتزع األم.. لكنها أتخذ من صرب 
زوجها ما يعينها على ثكل فلذة كبدها .. تضم أوالدها اخلمسة 
إليها وتكمل يف طريق تربيتهم الطويل.. حمفور يف وجداهنا صوت 
مسية الصغرية ميسكان بيديها الصغريتني عمها سيد الشراقي وخاهلا 

حممود جاب هللا .. ينتظراهنا يف احلياة الربزخية.
حول  القرية  أهل  يلتف  األحرار..  الضباط  وأييت  الثورة..  تنجح 
املذايع يستمعون إىل بيان اللواء حممد جنيب ويلتفتون إىل الشيخ 
أمحد الشراقي يستفسرون منه عن األخبار اليت لديه من األفندية 
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والبهوات الكبار الذي يعرفهم يف مصر ويذهب إليهم كل فرتة.. 
والشيخ الذي بدأ الشيب خيط يف رأسه وهو يف أربعينه يطمئنهم 

ويتمتم: خرٌي إن شاء هللا .. 
من  إذ صحت  املرة..  هذه  قرية حوض جنيح  اخلري جانب  لكن 
البوليس وحافالت اجليش تطوق  نومها ذات سحر على عرابت 
القرية.. مل يرتكوا اباًب إال كسروه .. اقتادوا العشرات بل املئات من 
شباب القرية، وعلى رأسهم الشراقي.. ولولت النساء، وعال صراخ 
العيال.. ووقف العمدة يربم شاربه بطرف خنصره والغفر من حوله 

مقطبو اجلبني مغلوبون على أمرهم يتقون نظرات ذويهم .. 
البعض وحكم على األكثر بسنة أو سنتني.. أما أمحد  أفرج عن 
القرية  الشراقي فحكم عليه بعشر سنوات.. وقع اخلرب على أهل 
أن  كالصاعقة، حزنوا لكن يف صمت، مل يكن أحدهم يستطيع 
يعرب عن حزنه حىت؛ فقد يكون أخوه أو ابن عمه خمربًا فيشي به.. 

وحدها صمدت فاطمة مع إعانة بسيطة من جارات هلا .. 
عندما اعتقل الشيخ كان حممد أمحد الشراقي مل يتجاوز من العمر 
تسعة أعوام، ومل تكن أمه قد جاوزت عتبة الباب منذ أن احتجبت 
عن الناس يف دار أمها .. حارت األم كيف تفعل وكيف تصرب كل 
هذه السنني.. لكن كأن هللا وهبها قلًبا صلًدا .. وقد أورثت كل 
صرب وأنة زوجها الغائب فتمثلتها متثاًل .. وعربت هبا مثاين سنوات 
عجاف .. تريب فيها البنني والبنات .. وتدور على كل معتقالت 
مصر .. طرة وأيب زعبل والعقرب .. قرب اإلسكندرية أو بعد بين 

سويف .. تزور زوجها كلما تيسر هلا .. 



221

اخلوف يعشش يف اجلدران ويستقر، السياط تعلو وهتبط على أجساد 
البشر يف الزنزين، دخان السجائر يتطاير من أفواه اجلالسني خلف 
املكاتب الفارهة، عجالت القطارات تدور بفاطمة من بلد آلخر، 
أوالدها وبناهتا يروحون ويغدون للمدارس .. للجامعات .. تتمىن 
أن يقف الزمن هبم وهبا .. حىت يعود أمحد ليشهد معها كل ذلك، 

تقريًبا هي األم الوحيدة اليت ال تتمىن أن يكرب أوالدها. 

***

مرة  تدب  الشيخ  طرقات  1963، كانت  مايو  أايم  من  يوم  يف 
أخرى على ابب البيت، مل تصدق فاطمة أن زوجها قد عاد مرة 
أخرى إىل احلياة، مل تصدق أنه عاد، بقدر ما صدقت كل يوم أن 
فرج هللا قريب، وأنه عائد. زُج ابلرجل يف املعتقل بعينني وخرج بعني 
واحدة، فقد إحدى حبيبتيه هناك من أثر التعذيب، حتت السياط 
اليت نلت من جسد الرجل اجللد الصبور، ومل تنل من قلبه بعد. 
خرج ليفكر يف تعويض فاطمة عن السنوات اليت غاب فيها عنها 

رغًما منه. 
حمال  أمام  ووقف  الزقازيق،  قصد  حىت  عودته  على  أايم  متض  مل 
جتهيزات املنازل كوقفته هنا منذ عقدين ونيف، ابتاع لفاطمة أطقم 
مل  بقواعد كريستالية  شاي  وأكواب  جديدة  طبخ  وأدوات  حلل 
تشهد قرية حوض جنيح مثلها من قبل .. اشرتى هلا ثويَب قماش 
لتفصلهما عباءتني جديدتني كما حتب، كان الشراقي يعلم أهنا مل 

تشرِت لنفسها شيًئا أبًدا طوال مثان سنوات مضت. 
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مل يستمر األمر كثريًا وبعد عامني، اعتقل الشراقي مرة أخرى، هذه 
زوجة  حبرقة  ودعت هللا  اهنارت  الصمود  على  فاطمة  تقو  مل  املرة 
مكلومة أال يفجعها يف سنوات ممتدة كاليت سبقتها، أن يشل يد 
الطغاة عنه، كانت تدعو على عبد الناصر بعينه ليل هنار أن يبتليه 

هللا شر بالء، ويذيقه من عذاب الدنيا قبل عذاب اآلخرة. 
ال تعرف فاطمة هل استجاب هللا دعاءها هي، أم دعاء امرأة ثكلى 
أخرى مثلها، رمبا ما حدث بعد عامني من النكسة مل يكن أبي 
سبب إال دعوة مظلوم يف غياهب املعتقالت. أذن هللا له وألصحابه 
أن يُرفع البالء عنهم، نعم خرج الشراقي يف عام النكسة بعد عامني 
فقط هذه املرة ابلسجن، بعد أن مسع وأقرانه خرب اهلزمية الدامية من 
خلف األسوار. يف تلك الليلة اليت اختلط عليهم فيها الفرح ابنتقام 

هللا من الظامل والغم ابهنزامنا أمام اليهود. 
ُعني أمحد الشراقي بعد خروجه هذه املرة مديرًا ملدرسة حوض جنيح 
االبتدائية، ورزقه هللا آبخر ذريته أمساء. أحبت فاطمة تلك اهلدية 
اثنان  منهم  تزوج  الذين  ابألبناء  العامر  لبيتهما  الروح  ردت  اليت 

وبدت بشائر احلفدة هتل إليه.

 ***
»اللهم أمدن مبدد رسولك الكرمي .. وأفض علينا من بركاته اي أكرم 

األكرمني يــــــــــــا رب«
كان صوت املبتهل الشيخ يف إذاعة القرآن الكرمي يصدح من مئذنة 
مسجد الشراقي. عّقب املذيع »إذاعة القرآن الكرمي من القاهرة .. 

حان اآلن موعد أذان العصر« .. 
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كان الشيخ تنساب من وجهه ويديه قطرات املاء خارًجا من امليضة 
يتمتم »رضيت ابهلل راب ..«، قربت له فاطمة عكازه يتوكأ عليه حىت 
يده إىل  الشيخ ثالث خطوات حىت أسند  اجلامع، مل خيطو  يبلغ 
الكنبة القابعة يف وسط الدار. انتبهت فاطمة إىل الضعف البادي 
عليه فأجلسته إليها، مل يذهب الشيخ هذا اليوم لصالة العصر يف 

اجلامع.
صمت  يف  يتأمل  املوت  فراش  على  ممدًدا  الشراقي  أايم كان  بعد 
كعادته، شعره األشيب وحليته اليت شهدت سنني قاسية، عمامته 
البيضاء املبسوطة يف ركن من الغرفة، كتبه وكتب أبيه املصفوفة على 
تتمتم بكل ما  الواقفة عند رأسه  العتيقة، فاطمة  األرفف اخلشبية 
حفظت من أدعية ورقى شفاء، أوالده املتحلقون حوله بزوجاهتم، 
من  خروجه  بعد  قضاها  اليت  السنوات  أبزواجهن. كانت  وبناته 
املعتقل كافية للعمل الدؤوب وتوفري حياة كرمية لكل منهم، رسالته 
وينتهي  املكان  عيناه يف  تدور  االنتهاء.  أوشكت على  يراها  اليت 
هنيهة  فبعد  مطمئًنا،  راضًيا  الروح  فيسلم  الدامعتني  فاطمة  بعيين 

يلقى جزاء ربه. 
القرى اجملاورة هلا  وكانت اجلنازة مهيبة مل تشهد حوض جنيح وال 
مثياًل، حضر الناس أفواًجا من كل القرى والنجوع والكفور، حضر 
حوهلا.  وما  الزقازيق  من  اإلخوان  يف  األول  الرعيل  من  بقي  من 
فُتحت أبواب بيوت القرية كلها كيوم كْسرها ليلة االعتقال الكبرية، 
لكن هذه املرة لتضييف املعزين بعد الدفن. حزن الناس كل الناس، 
ودمع الناس كل الناس على رجل كان يرق للناس كل الناس، حىت 
يوم أن مات عبد الناصر وخرج أهل القرية بنعش فارغ من اجلامع 
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الكبري يطوفون به البلد ليودعوه - فرت دمعة من عني الشراقي، 
وكان ابنه يقول بعجب: أليس هذا من عذبك اي أبيت؟ رحم هللا 

الشراقي. 
اتشحت فاطمة ابلسواد، وربطت على جرحها، كان الفقد األخري 
هلا يف هذه  األخري  االبتالء  يكن  مل  ولكنه  بعده،  الذي ال عودة 
الدنيا؛ فقد أصيبت خدجية ابملرض اخلبيث وماتت بعد أشهر من 
املعانة. فقد بعد فقد بعد فقد، كانت فاطمة خترج من كل ابتالء 

أوهن جسًدا وأصلب نفًسا، راضية حمتسبة. 
مرت السنون على فاطمة بطيئة، استوحشت احلياة بعد رحيل من 
رحل من أبنائها، كان يوم اجلمعة ابلنسبة إليها عيًدا عندما يتحلق 
األبناء حوهلا منهم من أييت من بالدهم القريبة من ههيا وأبو كبري، 
ومن أييت من بالدهم البعيدة من الزقازيق أو اإلمساعيلية أو حىت 
القاهرة، كان األبناء يتناقصون واحلفدة وأبناء احلفدة يوًما بعد يوم 

يتكاثرون ويكربون. 
»أمسينا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى دين نبينا حممد 

.. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيًفا وما كان من املشركني«.
إايها  علمها  اليت  ابملأثورات  تتمتم كعادهتا  فاطمة  احلاجة  كانت 
زوجها يف أول زواجهما ومل تدعها منذ ذلك الوقت عندما ندت 
على أمحد أن يعلي هلا صوت التليفزيون لتسمع ما يتابعه، كانت 
بعض  املكممني، كانت  ابملتظاهرين  متوج  اجلزيرة  قناة  يف  الصورة 
املتظاهرون قوات األمن ابحلجارة. مل  فيها  يرمي  القصرية  املشاهد 
منذ عدة سنوات،  فلسطني  أخبار  متابعة  إال يف  املشهد  تر هذا 

صاحت بدهشة: هللا يلعنهم اليهود. 
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صاح أمحد: ال، اي جديت، هؤالء ليسوا يهوًدا، هذه الشرطة املصرية 
اليت يضرب عليها املتظاهرون احلجارة. 

من  أكرب  حصة  هللا  جاب  فاطمة  2011، خصصت  فرباير  يف 
تصرف  ال  فاطمة  الثوار،  إىل  ليذهب  تنفقه  الذي  زوجها  معاش 
مليًما من املعاش حىت خترخ سهم فلسطني وهي تدعو للمجاهدين 
وتلعن اليهود، وسهم اإلخوة هنا يف مصر وهي تدعو هلم ابلثبات 

والتوفيق. 
األوسط يف  ابنها  الشراقي، حفيدها من  إبراهيم أمحد  كان أمحد 
اشتد  عندما  رفيدة،  وتصغره  وخالد  أسامة  يكربه  آنذاك،  الثانوية 
ابجلدة املرض يف آخر أايمها كان أمحد وأسامة يتناوابن على السهر 
عليها يف املستشفى، كان خرطوم األكسجني الذي يصل فاطمة 
أبسباب احلياة يزعجها كثريًا وتود التخلص منه، والعودة إىل البيت، 

أو الذهاب إىل هللا. 

 ***
يف 2014، كان أمحد الشراقي يقبع يف سجن جده لشهور طويلة، 
قبيل  من  دليل  أي  عليها  يقوم  ال  بتهم  إدانة،  وال  حماكمة  بال 
عنرب  من  ركن  يف  جيلس  العامني. كان  واألمن  ابلسلم  اإلخالل 
من  اليت ستقطع 6 ساعات  والدته  ويفكر يف  بسجن »مجصة« 
حمافظة إىل حمافظة حىت تصل إليه يف الزايرة غًدا، وحكاايت جدته 
عن  حممود،  وأخيها  أمحد،  جده  عن  أايمها  آبخر  املستشفى  يف 
الثورة وعبد الناصر واإلخوان واملعتقل وفلسطني واإلجنليز واليهود.. 
يرفع هلا صوت إذاعة القرآن كما طلبت وميضي لتأخذ قسطًا من 
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الراحة وهو يقول بصوت مرتفع كي تسمع جيًدا: عاوزة حاجة تين 
اي نينة؟ فتشري بيدها وهي تتمتم بذكر قبل الرقاد أهنا ال تريد شيًئا 

.. ويشدو النقشبندي. 
»اللهم أعد للمسلمني عزهم وجمدهم .. وصن بالد املسلمني من 
كل مكروه وسوء .. ورد الناس إىل احلق والعدل .. واهدهم إىل 

صراطك املستقيم .. اي أكرم األكرمني اي اي اي رب« .. 
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يوما ما تكون شيئا ما، حىت إذا انقضى أجٌل، ودار الزمان 
دورته، نظرت ملا كنت عليه قلت من هذ؟ وكيف ما قد 

كان كان!
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يوما ما كنت إسلميا

البنية تسبح يداه يف حليته السلفية مسندا  شاب جامعي ضعيف 
الصغرية  مطويته  إىل  عيناه  املسجد ختتلف  شباك  حافة  إىل  رأسه 
اخلضراء ويتمتم " اللهم إين أصبحت منك يف نعمة وعافية وسرت .. 
فأمت على نعمتك وعافيتك وسرتك يف الدنيا واآلخرة" .. يف احللقة 
نعمتك  على  اللهم  "فامتم  األخرى  ابلرواية  يرددها  أن  كان حيب 
وعافيتك" .. كانت األذكار مكررة لكن ما يقلق الفىت ذي العشر 
سنوات هل ينجو من "ربع الوالدات" أم يعيده مرة أخرى يف الغد !

.... 
مسرح كبري وكراس مكسوة بقطائف محراء وطلبة وطالبات جاءوا 
من كل املدارس ، الكل يتدرب على فقرته ، ألول مرة جيد نفسه 
يف مكان واحد مع كل هؤالء الطالبات منذ آخر فسحة ضرب 
جرسها يف حوش مدرسته االبتدائية ، طالبات مدارس اللغات يثرن 
حفيظته رمبا جئن ملسابقة رقص ال مسابقة إلقاء شعري !.. شيًئا 
فشيئا مع الوقت بدأ االنسجام بني الطلبة والطالبات أكثر.. ذهب 
الفىت ذو اخلمسة عشر عاما إىل مشرفه: – أريد تغيري القصيدة ..

 – اآلن بعد أن تدربنا عليها كل هذا الوقت..؟ 
هؤالء  وكل  واالنتفاضة  القدس  عن  تتكلم  قصيديت   ، نعم   –
عن  أهم..  شيء  عن  أحتدث  أن  أريد  أيضا..  عنها  سيتكلمون 
احلياء..   .. التربج  االختالط..  عن  واالنتفاضة..  للقدس  طريقنا 
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قصيديت عن : الصحوة اإلسالمية؟
.....

 هليب الشمس من فوقنا وصهد اإلسفلت األسود من حتتنا وعلى 
اليمني والشمائل تلف الطريق املتثىن بني العريش ورفح كثبان رمال 
هائلة، ونفر من الفتية حيث اخلطى خلف قائد معسكرهم اإلخواين 
يف مشية منتظمة، نفرة عروقهم ينشد الفىت ذو الثمان عشرة عاما 
ويرددون خلفه "أعداؤن خيططون .. يدبرون وينفذون ، اي أميت .. 
ودائما نقول كنا .. ودائما نقول كنا .. اي أميت نريد أن نكون نريد 

أن نكون."
.... 

واألمواج   ، الشمايل  الساحل  ببذخ على  البيضاء مرتامية  الرمال   
أذنه  يف  الصغرية  السماعات  وضع   ، وتتعاىل  تتشابك  الصافية 
متلهفا لسماع ذلك اللون اجلديد من الطرب ، دارت برأسه أحلان 
"درة  و  االستشهاد"  و"أطياف  الطري"  و"سبح  الندى"  "أفراح 
تزيد  الذي ال  اجلهاز  األنشودة يف  .. ودارت  اجلهاد"و"البواسل" 
له يف األفق  فتفتق  إذا ضممتهما  الوسطى والسبابة  مساحته عن 
حلم جديد .. عدا الشاب العشريين إىل خالد أبو شادي ، قطع 
املنشد  هذا  يستخدم  هل   : دكتور  الشباب..  بني  خاطرته  عليه 
يشبه  ما  اخللفية  يف   .. موسيقية  آالت  خاطر  أبو  أمحد  اجلديد 
األنشودة  .. كانت  ليست كذلك  رمبا  أدري  ال  لكن  املوسيقى 
شجية رائعة رغم كل  شيء " أال كل ما هو آت قريب ويف األرض 

من كل حي نصيب .. "
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 يف تلك األايم، كان اإلخوان حيلقون حلاهم خوفا من االعتقال 
، ويؤكدون أنه يف ظل احلرية لن يكون هناك إسالميا وحليقا يف 
نفس الوقت .. يف تلك األايم كنا نستمع إىل اإليقاعات املوسيقية 
اجلديدة اليت دخلت على بعض األنشيد على استحياء.. يف تلك 
األايم، كان احلديث عن حلم اخلالفة كأنه قاب قوسني أو أدن 
األايم كانت  تلك  يف   .. الدولة  ال  األمة  عن  احلديث  .. كان 
األخت  متيز  أن  بسهولة  وتستطيع   ، لألخوات  رمسيا  زاي  اخلُمر 
املنتقبة إذا كانت سلفية أو إخوانية ، فاملنتقبات اإلخوانيات يلبسن 
تفرق بني أخت  أن  تستطيع  .. وكنت  األسود  امللون ال  النقاب 
وأخت تقفان للضرورة يف حديث خاطف ابجلامعة وبني اآلخرين ، 
كأهنما حتداثن شخصا اثلثا ، تنصبان عمودا ومهيا تنظران إليه حال 
احلديث ، فال تقع عيناه يف عينيها إال ملاما.. يف تلك األايم ، كان 
بيوتنا ساعة يف الصباح لربامج األطفال، وساعة  التلفاز يفتح يف 
يف املساء لنشرة األخبار .. وساعة إضافية يف يوم اجلمعة للشيخ 
الشعراوي.. كانت مشاهدة األفالم ال تصلح إال أن تكون وحدك 
، وحدك متاما ، فكل أميت معاىف إال اجملاهرون.. كان السهر معيبا 
.. والفجر يف املسجد مستا .. واجللوس للشروق عزمية .. وشارب 

الدخان والبسة البنطال ال ختيل لوجود هؤالء بيننا!
 جاءت احلرية ومل يطلق اإلخوان حلاهم.. تعرفت على أصدقاء – 
إسالميني – جدد جنلس على املقهى ويدخن بعضهم الشيشة.. مل 
تعد تسعنا احلسبنة على الفاسدين يذكرين أحدهم بقول أيب بكر : 
امصص بظر الالت ، ويفتح يف سب أوالد الزواين أعداء الدين ! .. 
يذكرين آخر أبنه "ال غيبة لفاجر" وننطلق يف سري األولني واآلخرين 
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.. خيربين مطلٌع على الفقه أن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( مجع 
يف غري سفر وال مطر فيصبح املغرب والعشاء سواء جمموعني أم يف 
أوقاهتما .. ميتأل هاتفي أبرقام األخوات .. يغين محزة منرة لألمل 
واإلنسان وأبلة عطيات .. ال أعثر على أغنية واحدة ابلفصحى .. 
وال واحدة عن احلجاب أو األمة أو اجلهاد يف أفغانستان .. وال 
حىت يف أي مكان آخر .. نتوافق على وضع "فريوز" ضمن قائمة 
املفضالت يف تعريف أكثرن على الفيسبوك .. ترفض أخيت الصغرى 
األخوات  من  أي  تعد  مل  قدمية  موضة  وتعتربه  اخلمار  تلبس  أن 
ترتديه.. ندمن السهر ويصبح الفجر يف املسجد مسألة ظروف.. 
يشرتك  املسجد..  من  الصغري  النشء  يُريب  الذي  الشباب  خيتفي 
يف األعمال التطوعية واملشاريع الثقافية واحلمالت االنتخابية.. ال 
يقطع أحدهم اجتماعات أي هذه الكيانت العظيمة قبل املغرب 
بدقائق ألذكار املساء .. وال قبل البدء لتجديد النية .. أحن ملن 
يف هللا".. أحبك  "إين   : قصرية  رسالة  يف  أصارحه  أو  يصارحين 

 ال تنال سوراي منا معشار ما نلته كوسوفو أايم احلرب.. نطمئن 
غزة  يف  األساس  من  أهال  لنا  أن  وننسى  وسيناء  النوبة  يف  أهلنا 
الربوية  والتجربة  االقتصادية  التنمية  عن  نتحدث  الشيشان..  أو 
توظيف  أو  األوقاف  منظومة  ونتجاهل  وماليزاي  تركيا  يف  الرائعة 
األموال.. نسلم بكل أوراق اللعبة.. االنتخاابت والسينما.. احلدود 
واجلنسيات.. الربملان والقوانني وبدون إحلاق كلمة "الوضعية".. كل 
ذلك اتفقنا عليه.. اختلفنا يف شيء واحد.. هل نستمر مبسمى 
إقصائيا فكلنا مسلم مصري  إنه أصبح مصطلحا  أم  "إسالميني" 

وسطي ووطين .. حيب السالم ويسعى للنهضة!
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ما الدنيا إال مســ... عفوا ما لنا وللدنيا، ما القلب إال غرفة 
صغرية إذا حتولت إىل مسرح كبري فسد كل شيء
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املسرح

أن  عليه  يفرض  التميز  هذا  وأن  مميزا،  أنه  صغره  من  يظن  كان 
ويتبعونه ابإلعجاب.  إليه ابألنظار،  يتوجهون  ِقبلة،  للناس  يكون 
كان حياول أن يرتقي أي خشبة صغرية تكون له مسرحا، مل يكن 
اإلجناز ابلنسبة إليه أن حيصل على الدرجات النهائية يف امتحانت 
آخر العام، أو أن يزيد مصروف جيبه، أو أن حيصل على هدااي 
حمببة إليه، بل كان أكرب من كل هذا أن يزداد عدد املعجبني به، أو 

ابألحرى املتأثرين به.
مل يكن كل هذا من وحي خياله، كل ما هناك أنه نشأ لريى أن 
اآلالف،  انتباه  الشاشة جيذب  القابع خلف  الكبري  املسرح  ذلك 
النكات أييت هبا زمالؤه من ممثلي  ويؤثر يف مجيع من حوله. كل 
هذه املسارح، كل األخبار واآلراء ينقلها آابؤهم عنها أيضا. كان 
يظن يف نفسه أهنا فاسدة، وأن عليه أن يصلها هو مبسرحه الصغري، 

الذي عليه أن يكرب يوما.
الطوق رأى يف أضغاث أحالمه كأن مجيع من  عندما شب عن 
وكان  أنظارهم،  حمط  مسرح كبري، كان  يف  احتشدوا  قد  يعرف 
التصفيق حادًّا بدرجة كبرية، وكان شعورا طاغيا ابلظفر واالنتشاء. 
يتوسطها  سوداء  بقعة كبرية  إليه  ابلنسبة  بعدها  العامل كله  أصبح 
آخر  وضوء  عليه،  مسلط  ضوء  وهناك  احلبيب،  الصغري  مسرحة 
يتكشف له كل حني عن مجهور جديد، كلما كرب، استغل مهاراته، 
و عال صوته. جذب املزيد من األنظار إليه، اتسعت دائرة الضوء 
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على اجلمهور، كل حني تتسع لريى عدًدا أكرب، كان نظره معلقا 
ابلنجوم الكبار الذين يقفون وسط مسارح هائلة، يشاهد براجممهم 
املاليني يف التليفزيون، ويستمع إىل أشرطتهم املاليني يف املسجالت، 

يعلمون الناس اخلري، ويهدون اآلالف منهم إىل الرب.
كان الذي ُيسّكن من نفسه يف سباقه احملموم كي يصل إليهم، أنه 
الدائرة اليت  أقل منهم عمرا، وأنه ال يُشق أيُّ ممن يف سنه – يف 
يعرفها – له غبار، كان هذا جيعله ُمؤمال أنه عندما يكرب سيكون 

يف مثل مكانتهم بني الناس. 
متضي األايم وتتسع دائرة الضوء أمام املسرح، لكنها مل تعد تتسع 
جبواره  أن  لريى  تتسع  أصبحت  ولكن  أوسع،  مجهورا  لرياه  فقط 
مجهوره،  مع  منهمٌك  منافسون، كٌل  عليها  يقف  أخرى  مسارح 
تقلصت مساحة  أوضح،  وأكثر فريى بشكل  أكثر  تتسع  الدائرة 
اجلمهور لصاحل املسارح، أصبح كل فرد تقريبا له مسرحه اخلاص، 
الكل يتفرج، والكل ميثل أيضا، كل مقعد هناك هو مسرح صغري 
حوله مقاعد أصغر، مسرحه ذاته هو مقعد يف مسرح أكرب ليس 

أكثر. 
كانت عيناه تزيغان وهو يكتشف كل ذلك، وكان يكتشف كل 
العالية بشكل غري مسبوق،  انفتحت فيها األنوار  ذلك يف حلظة 
أصبح يشاهده اآلالف اآلن، يتحدثون عنه كما كان خيطط من 
قبل، يصفقون له ابستمرار أحسن اآلداء أم مل حيسن. كان كل ما 
عليه هو أال يتعب من التمثيل، أن يعرض الفقرات تلو الفقرات تلو 
األخرى، الساعة اليت يتعب فيها ستدور املقاعد إىل مسرح آخر 
يعرف  لن  مكان؛ ساعتها  من كل  اليت حتوطه  املسارح  تلك  من 
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لو  يتمىن  استعادة تركيزه،  أم ال .. حياول  استعادهتا  هل يستطيع 
يظلم املكان كله ولو لربهة حىت يستجمع قواه ويكمل املسري. يف 
حلظة كاحللم تظلم كل األنوار، كل املسارح، كل القاعات.. يسكن 

الكون للحظة كاد قلبه أن يتوقف فيها. 
كنت حتتاج إىل هذه اللحظة وقد ُمنحت إايها، ها .. ما الذي 	 

تود قوله؟ 
من أنت .. من الذي حيدثين .	 
ليس املهم من أن، املهم اآلن أن تعرف من أنت؟ 	 
أن .. أن يعرفين كل هؤالء الذين أغلقت األنوار عليهم.	 
ال أهتم مبن يعرفك، هل تعرف نفسك أوال .. هل ما زلت تعتقد 	 

أنك هنا ألن املسارح األخرى تقدم األفكار الضالة وأنت تتحدث 
ابسم اهلداية. 

)يف حماولة للهروب من األسئلة، وبصوت مرتفع( :عليك أن تشعل 	 
بهرة ما زالوا يقدمون 

ُ
النور ألستمر يف عملي، أصحاب املسارح امل

للناس السموم، ال جيب أن نتوقف.
فاملسارح 	  يدريك  الذي  ما  فقط،  أنت  تتوقف  أال  جيب  تقصد 

الصاحلة اليت تعرفها جيدا ما زالت قائمة.. قل يل أوال قبل أن أفتح 
دائما  الذين كانوا مجهورا  أوالئك  النور، هل جذبت ابلفعل  لك 
عند املسارح الفاسدة، أم أن كل ما تفعله اآلن هو التنافس على 
أقرانك من بين جلدتك ومن مذهبك نفسه،  أمام  مجهور جيلس 

وأنك أصبحت تقدم نفسك ُمقنًعا يف أفكارك ليس أكثر. 
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خيتفي الصوت وصاحبه ويضاء املسرح مرة أخرى، يكاد يتعثر يف 
اللحظات األوىل، لكن حبركات متقنة منه يكمل فقراته كأن شيئا مل 
يكن، مجهوره أيضا ال يشعر أبي شيء، ما زال مشدوًها له، يصفق 
على كل ما أييت به جديدا كان أم مكرورا، الدائرة تتسع، والتصفيق 
يعلو، ملَ مْل يعد إذن سعيدا هبذا، يشعر أن التصفيق يعلو نعم لكنه 
يصبح أبعد، حياول أن يدقق النظر يف اجلمهور الذي ندرا ما ينظر 

إليه بتمعن فتدهشه املفاجأة. 
ينقطع النور مرة أخرى .. 

هل فاجأك األمر ؟! 	 
أنت مرة أخرى، مل أطلب هذه املرة أن يُغلق النور .	 
لكنك حتتاج إىل ذلك أيضا. 	 
ما الذي يدريك، ابتعد فحسب.	 
ترك 	  من  منهم  األوىل،  الصفوف  مقاعد  فرغت  لقد   .. أرأيت؟ 

مقعده، ومنهم من كف عن التصفيق منذ زمن.
بعد أن قطعت كل هذا 	  يتخلون عين اآلن،  اللعنة عليهم، كيف 

الطريق، نعم لقد أحسست منذ زمن أن كل مقعد منهم حتول إىل 
مسرح هو اآلخر كلهم يطلبون اآلن من يصفق هلم، ونسوين أن. 

ومل تعتب عليهم، ألست تريد ذلك أيضا؟ 	 
املسارح 	  أهل  فيسمع  أقوى  أريد ذلك حىت يكون أتثريي  أن  ال، 
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األخرى ذلك التصفيق احلاد فيفيقون. 
الناس 	  أوىل  هم  لكان  لو كنت كذلك  صديقي،  اي  لألسف، 

وأعرفهم  إليك،  الناس  أقرب  هم  أليسوا  مقاعدهم،  يف  ابالنتظار 
أن  قبل  الذي يصفق لك  الوحيد  الصف هو  أمل يكن هذا  بك، 
يكتشف مسرحك كل هذه اآلالف، فكر جيدا ملَ يَعِرضون اآلن..  

ينفتح النور مرة أخرى، وخيتفي الصوت وصاحبه مرة أخرى. 
االستعراض،  يف  مهاراة  أكثر  أصبح  قد  وهو  حادا،  زال  ما  التصفيق 
ويف إخفاء ما ميوج داخله. صار حِنقا بتصفيق هؤالء الذين يف آخر 
الصفوف، من أنتم حىت يعلو تصفيقكم، وهللا إن واحدا من مصفقي 
الصف األول مبئة منكم، ما الذي تعرفونه عين حىت؟ أحقا أن أقدم ما 
أتيتم من  ال يقدمه غريي؟ أتصفقون يل؟ أم تصفقون ألفكاري؟ هل 
عند أصحاب املسارح الفاسدة؟ أم أنكم هنا منذ البداية وأن أنفق وقيت 

سدى؟ 
األسئلة متور يف عقله وقدماه ما زالت اثبتة، حياول أن يبحث يف أعني 
الناس عن إجابة فال جيد، ال وقت للبحث هناك، ال سؤال وال إجابة، 
فقط اجلميع منهمك يف التمثيل ويف التصفيق، واملسارح كلها أصبحت 
فريقني كبريين؛ وكل فريق حيدث نفسه، حبرين واسعني، لكن هذا عذب 
فرات وذاك ملج أجاج، بينهما برزخ ال خيتلطان، وكل حيدث نفسه رغم 

الضجيج الظاهر! 
أخرى،  مرة  حوله  من  الدنيا  تظلم  أن  ويريد  الضجيج،  من  تعب  قد 
يشفق من مساع صاحب الصوت، سيأتيه شامتا مؤكدا له كل ما أسلفه. 

ال يهم، ذلك أفضل ممن ال يسمعونين سوى صوت تصفيقهم. 
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عرفت اآلن أنين ال أريد لك سوى اخلري. 	 
الذي 	  ما  أخربين  فقط  بنفسك،  تعرفين  أن  يف  رغبة  لديَّ  تعد  مل 

حيدث. 
الذي حيدث أنك أدمنت تلك اخلشبة اي صديقي، أنك تقدم اآلن 	 

نفسك، وال تسمع إالها. 
أن مل أنس أفكاري ومل أخرج عنها، مل يستهوين اجلمهور يوما فأقدم 	 

له ما يعجبه وخيالف أفكاري. 
ومن قال لك إن هوى نفسك ال يكون إال مبخالفة أفكارك، قد 	 

يكون وأنت تقدم أفكارك ذاهتا، االحنراف يبدأ يسريا لكنه ينتهي 
الذين  الكبرية  املسارح  أصحاب  من  عرفت  وقد  مفجع.  بشكل 
تتمىن أن تكون مثلهم يف صغرك، قد عرفت اآلن يف أي  كنت 
واد أصبحوا، مل ال تكون حظوظ نفسهم هي من أوردهتم املهالك.

ما الذي أفعله إذن؟ هذا ما أحسنه، أنزل عن املسرح! أترك املكان 	 
الذي ُقدر يل 

من قال أنه ُقدر لك؟ 	 
أن أريد للناس كلها اخلري، وأن خرّي، إذن فاقصر الطرق أن أكون 	 

هو وسيليت،  واملسرح  يدي،  على  أخيارا  الناس  يكون  مؤثرا حىت 
ألهنا الوسلة اليت أفسدت البشرية، وعلينا أن نصلحها هبا أيضا. 

ومن يدريك، فرمبا هي وسيلة فاسدة يف نفسها .. من يدريك لعل 	 
دائم لألمور، وهتويل مستمر  يقتضيه من تضخيم  املسرح مبا  هذا 
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لألفكار، وتصوير مثايل لكل شيء، هو مكمن اخللل، ملاذا على 
األفكار دائما أن تتمثل يف أشخاص ظاهرين كل هذا الظهور، إذا 
سقط أحدهم مرة سقط معه خلق كثري بسببه، فيضعف األفكار 

من حيث يريد هلا أن تقوى. 
لكن األفكار وحدها يف العامل اجملرد غري قادرة على متثيل نفسها، 	 

وحنن من يناط بنا أن منثلها، األفكار الفاسدة جتد دائما من ميثلها 
لذا يعجب الناس هبا. 

األفكار الفاسدة سطحية وزائفة لذا مدخلها العني دائما، والعني 	 
لذا مدخلها  الصور، واألفكار اخلرية حقيقية وعميقة  فيها  ترتسم 
القلب غالبا، والقلب تنقش عليه احلروف، رمبا هذا هو املختلف، 

لذا أنزل هللا الكتب هلداية البشر.
نعم، وبعث أيضا ابألنبياء ليكونوا صورا هلذه الكتب. 	 
يف 	  أحدهم  يكن  مل  البشر،  حنن  يعصمنا  ومل  هم،  عصمهم  لكنه 

أنه مثايل، أما حنن فلو تقمصنا أدوارهم فقطعا  حاجة لكي ميثل 
حنن حنتاج إىل التمثيل هنا. 

إذن أنت ال غرض لك سوى أن أنزل من على املسرح يف النهاية؟ 	 
ال، أن أريدك فقط أن تعرف أن أثره قد ال يكون ابلشكل الذي 	 

تعرفه، قد ال يكون ابقيا حىت، أريد أال يكون هو حياتك كلها، أال 
يكون هو املبتدى واملنتهى، أال ميثل لك فارقا، أقلت مساحته أم 
زادت، أضعف تصفيق مجهورك أم قوي، ميكنك أن هتتم ابلصفوف 
تكون صادقا. خذ  أن  حاول  لكن  يعرفونك،  فقط  األوىل ألهنم 
إجازة وامكث يف الكواليس قليال تتعرف إىل نفسك، فرمبا حجب 
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عنك التعرف إليها كل هذه األبصار العالقة بك.  
والسنوات املاضية! واألعوام القادمة! واجلمهور الذي ينتظرين! كل 	 

هذا يضيع هباء؟ ال أنت تضللين، لو أن كال منا اهتم نفسه هذه 
االهتامات جللسنا مجيعا خلف الكواليس، وانفرد أصحاب املسارح 

األخرى ابلساحة، فعاثوا يف األرض فسادا. 
حتدثين دائما عن »كل منا«، لكين عنا أحدثك عنك أنت، لو 	 

أن كل الناس اهتدت وأنت خسرت نفسك، واكتشفت يف هناية 
الرحلة أن كل هذا زيف .. ما تصنع؟ لو أن كل الناس مقدر هلم أن 
يهتدوا بسبب ال يتصل بك، هل تكون حزينا أم سعيدا؟ لو أنك 
تكتشف أنك تفعل كل هذا ليقال عنك إنك فعلت هل تكون 
انتهت  قد  أبدا،  لن آيت مرة أخرى  اآلن و رمبا  راضيا؟ سأتركك 

مهميت وعليك أن تعرف بعد ذلك وحدك. 

عروضه ككل  الستئناف  مندفعا  يكن  مل  بطيئا،  املرة  هذه  النور  أتى 
مرة، بطؤت حركته قليال وبدت عليه عالمات الضيق والضجر، لكن 
أحدا مل يلحظ هذا حىت اآلن، قرر ألول مرة التوقف واألضواء ما زالت 
مسلطة، كان قلبه يرجتف خوفا لكن وللعجب ها هي أعضاؤه تتوقف 
عن التمثيل، وقسماته تعود لطبيعتها ومل حيدث شيء .. توىّل من على 

املسرح؛ وأخذ يطوف بني صفوف اجلماهري .. 

املقاعد كما هي، يف نفس مكاهنا، كل ما حدث أهنا استدارت حنو 
تروس  قطع  على  حولنا كأهنا  الساحبة  املسارح  تلك  من  آخر  مسرح 
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كبرية يف آلة ضخمة، وي .. مل تتوقف احلياة، وي .. مل يرتك اجلالسون 
مقاعدهم ويذهبوا إىل أصحاب املسارح الفاسدة كما كان يتوقع بشكل 
حتمي، رمبا دوره ليس ابلضخامة اليت رآها، وال ابملثالية اليت نشدها، 

رمبا هو مثل اجلميع هنا مُيثل وُيصفق .. ليس أكثر .
كانت أول جولة له خارج مسرحه، عاد بعدها لريتقي مسرحه الذي مل 
يستطع أن يبعد عنه كثريا، أغراه اجلمهور مرة أخرى، كل هؤالء حيبونين، 
كل هؤالء متيمون يب، ما الضري أن أقدم هلم العروض، حىت لو يقدمها 
غريي، حىت لو مل يعد األمر مثاليا كما كان يف ذهين، لكن هؤالء الناس 

أحبهم وحيبونين، لن أختلى عنهم. 
بعد ساعات وساعات أخرى، بدت احلياة طبيعية والصوت الذي كان 
فقراته  بدأ  يوم،  تغلق ككل  مل  واألنوار  عليه،  وطأته  خفت  قد  أيتيه 
رمبا هو عرق  منضبط،  قدميه غري  ما حتت  املعتادة، أحس أبن شيئا 
أنه  يظن  ال  عنه،  وتغافل  مرة  من  أكثر  رآه  الذي  املشروخ  اخلشب 

ينكسر، مل حيدث ذلك أبدا من قبل
مل يرتكه مسرحه يف ظنونه كثريا، فجأة غاصت إحدى قدميه وانكسر 
اللوح من حتته، وقع أمام مجهوره، حاول القيام مرة أخرى لكن قدمه قد 
انكسرت، وأصبح األمل ال يطاق، مل يكن األمل من كسر قدمه بل كان 

من رد فعل اجلمهور حنوه، كيف مل يتخيل ذلك يوما من األايم.
يف أول السقطة ُصدم اجلميع، الكل شهق شهقة مجاعية فاغرا فاه : 
أوه!، الكل كان ينتظر هل يستطيع القيام مرة أخرى وحدة أم ال، لقد 
رأى كل شيء يف أعينهم رأى من اغرورق ابلدمع ونظر إليه أن قم وال 
جتزع، ورأى من ارتسمت بسمة خفية داخله أن عليك اللعنة، ُكسرت! 
ال قامت لك قائمة، أتى اليوم الذي ننتظره، ذهب عنك سحرك اآلن..
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تتحول البسمات اخلفية إىل ضحكات منفلتة، مث قهقهات، مث سخرية 
أيديهم  تناهلا  اليت  البسيطة  األشياء  بتلك  قذف  مث  سباب  مث  الذعة، 
بنظرات  االستقواء  حياول  الوقوف.  حياول  مرة  يف كل  وهو  أحيان، 
الصامتني، حياول أن يفهم مل يهامجونه، أهؤالء من يؤدي من أجلهم، 
قد انكشف كل شيء اآلن، يتمىن يف هذه اللحظة – بكل قوة هذه 
املرة – أن ينطفئ املسرح لكنه مل ينطفئ، لقد ذهبت حلظات الظالم، 

وذهب الصوت الذي كان يُبّصره بعد فوات األوان. 
ملَ يلوم اجلمهور اآلن، لقد رضي منهم قبل ذلك أن يصفقوا ألدائه دون 
أن يعرفوا شيئا عنه هو، لقد رضي منهم أن يعجبوا بظاهره من بعيد على 
املسرح، فعليه أن يرضى اليوم أن يسبوا أداءه أيضا، أن يضجروا بظاهره 

أيضا، مل يعرفوه يف األوىل، فكيف يطلب منهم أن يعرفوه يف الثانية. 
لقد أصبح عامل املسرح بعد هذه احلادثة كئيبا، لقد بدأ يتكشف له أن 
الناس تصفق له وليس ألفكاره، أفكاره ما زالت على حاهلا، وهو قد 
أدمن التمثيل والتهويل. مل يعد يعرف حقا مقدار أفكاره هذه بينه وبني 
نفسه، رمبا لو أته مريٌد اآلن خلف الكواليس وسأله أن يؤدي له اهلدى 
الذي يدعيه ملا استطاع أن يرشده، رمبا أتسف له : اعذرين، اي بين، فأن 
ال أستطيع أن أؤدي إال أمام اجلمهور، رمبا أُعرض عنه، و رمبا يكون 
أثره هو أعظم وأعمق من أثر عابر على عشرات اآلالف ال يستقر يف 

نفس أحدهم كما يستقر يف نفس هذا الفرد .. رمبا!
إذن خيتفي متاما ويلزم الكواليس، رمبا هذا أطهر له، ولكن كيف له أن 
يعلم أنه مل يرتك املسرح من أجل الناس أيضا، ال من أجل نفسي، أنه 
ما يردد إال "إذا رحلت عن قوم وقد قدروا أال أفارقهم فالراحلون هم" .. 
كيف له أن يعرف احلقيقة، أن يُبصر ويرى نفسه دائما سواء أكان يف 
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خفاء الكواليس أو حتت أضواء املسرح!
يرى  ال  مظلمة،  اآلن  يراها  لكنه  منطفئة،  ليست  املرة  هذه  األضواء 
اجلمهور، وال يرى املسارح من حوله، ال يرى إال نفسه جمردة أمامه، 
ولوحة قدمية معلقة مكتوب عليها "من أراد اخلفاء فهو عبد اخلفاء .. 
ومن أراد الظهور فهو عبد الظهور"، وحلٌم قدمي تذكر اآلن هنايته، ذلك 
أو  فيه شخص  ظهر  قد  األمر،  له ابدئ  يصفق  الذي كان  اجلمهور 
اثنان ممن يعرفهم يهتفون ضده، مث اتبعهم الكثريون حىت ضجت القاعة 
هبم، ُقذف من على املسرح وهو يصرخ : مل تفعلون هذا يب، ويف حلظة 
اليت كادت تطأه ورفعوه  غامضة خرج شاب وفتاة من وسط احلشود 
فوق أكتافهما وساروا به، ساعتها استجمع قواه وأخذ يهتف : نعم هذا 
أثري، هذا أثري، نعم هلموا إيلَّ، اآلالف يُدبرون عنه، والعشرات يُقبلون 
عليه، يرفعونه ويسريون به إىل غاية ال يعرف منتهاها .. وانقطع احللم. 
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السالطني العابرون يتسلطنون يف حياهتم، أما السالطني 
الباقون فسلطاهنم ال يستقيم إال ابملوت، ُهم هُم السالطني 

والسادات واألمراء
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أيوب سلطان 

وصلنا متأخرين، شارفت الساعة على الثانية عشر لياًل، أتذكر أننا أيًضا 
مل يكن لدينا حجز مسبق، كان الفندق أشبه بُنزل صغري أو خاٍن أكثر 
منه فندقًا، وجدن غرفًا شاغرة ابلفعل، كانت درجات السلم الذي ال 
ميتد إال لطابقني مها كل املكان - حتدث طقطقات ُتسمع يف سكون 
قائم أبلواح  السلم وحدها بل املكان كله كأنه  الليل، ليست درجات 
ولوحات  الفخمة  الُبسط  يف  التقليدية  الطرز  هبا،  ومسقوف  خشبية 
الزيت املثبتة على احلوائط، والثرايت املتدلية من األسقف ذات البلورات 
الكريستالية والزجاج امللون. كل شيء هنا يشعرين أبين دخلت فندقًا 
يف أول القرن التاسع عشر ال ينقصه سوى أن خيلع يل احلّمال قبعته 

فأقذف له بعملة معدنية. 
من إرهاق الرحلة، مل أتوقع أن أستيقظ قبل شروق الشمس، لكن صوًت 
غريًبا أيقظين، وصورة مل تفارق رأسي كأمنا كانت يف حلم ال أتذكر منه 
شيًئا، شيخ ذو مثانني ِحجة يؤذن للفجر، أستيقظ ألجد اآلذان ابلفعل 

يتسلل صوته من النوافذ اخلشبية، ال بد أن املسجد قريب من هنا.
ما زالت صورة الشيخ تراودين يف املمر الطويل املفضي للمسجد الذي 
بدت مآذنه الشاهقة من بعيد، كأنه قادم إيلَّ من البحر يلبس ألمته يف 
جند عظيم، ليس عليهم سيماء البحر وال البحارة كأمنا يسريون ابلسفن 

يف خضم الصحراء، ويستقرون أسفل أسوار ضخمة ال تنفتح هلم.
كان مسجًدا ضخًما يرقد يف الظالم، كانت اإلضاءات خافتة بعض 
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الشيء، ابب كبري بدا على ضوء مصباح الشارع الذابل تعتليه البسملة 
يهديك  آمنني«،  بسالم  »ادخلوها  اجللي  وابلثُّلث  ابلطغراء  املذّهبة 
الباب إىل ساحة مكسوة ابلرخام األبيض كأمنا هي منحوتة يف جبل 
جليدي، على اليمني واليسار مقاعد من رخام أيًضا أمام صنابري حناسية 
ونفر من املصلني يتوضأ، كان كل شيء ساكًنا كوقت الفجر لكن ما 
إن قطعت الصحن إىل ابب املسجد حىت وجدت خلًقا كثريًا، عربت 

بينهم ألجد يل مكاًن بشق األنفس يف الصف قبل األخري. 
كنا صبيحة اجلمعة، املسجد يغص ابملصلني، شيًبا وشباًن متجاورين 
الداخل كاخلارج  من  املسجد  إضاءة  الفجر،  يصلون ركعيت  مصطفني 
على  الكهرابء،  مبصابيح  ال  الزيت  بقناديل  يضاء  أيًضا، كأمنا  خافتة 
الضوء الشفيف ترى املصلني على اختالف املظهر وامللبس يعتمر كل 
منهم طاقية شبكية بيضاء أو زرقاء أو خضراء، يدخل املرء منهم إىل 
املسجد فيخرج طاقيته املثنية يف جيبه ويضعها على رأسه مث يكرب. كلٌّ 

ينهي ركعيت النافلة مث جيلس. 
» ال إله إال هللا .. حسب ريب جل هللا .. ما يف قليب غري هللا .. نور 
حممد صلى هللا .. اللهم صّل على سيدن حممد وعلى آل سيدن حممد 
بعدد كل داء ودواء وابرك وسلم عليه وعليهم كثريًا كثريًا .. اللهم صّل 

على سيدن حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم«.
الذي كانت  اجلماعي  الذكر  يردد ذلك  الصفوف،  الشيخ جيلس بني 
املسجد  فضاء  يف  فرتتفع  مهيب  خشوع  يف  تتمتم كلماته  احلناجر 
الشاهق. كان صوته املتهدج نصع العربية كما مل أمسع من أحد قط، 
ُمفارق للمئات الذين يرددون خلفه بصوت واحد يشوبه حرف العني 
إال  إله  »ال  اجلميع  يردد  الرتكية،  الُعجمية  هاء  هبواء  اململوئني  واحلاء 
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هللا .. ال إله إال هللا« عشر مرات مث يردفون »حسب ريب جل هللا .. 
جسب ريب جل هللا« إىل الصالة على النيب وآله مث يهللون من جديد. 
ظننت أهنم قد فرغوا من املكتوبة وهذا ذكر ملا بعد الصالة، لكن إقامة 
الُصبح ما لبثت أن رُفعت فسكن اجلميع وقاموا، قرأ اإلمام نذرًا من 
السجدة واإلنسان على ُسنة اجلمعة، وما إن سلموا حىت انطلق صوت 
ُمعمم يف مكرب الصوت َيسَبُح وُيسّبح من مقام النهاواند. كانت ُرسل 
النور قد المست حديد نوافذ اجلامع الالمعة من الندى، ثوب اإلنرة 

اخلافتة أخذ يتكشف أمامها فيبني يل عن املكان من حويل.
بساط املسجد، قطعة واحدة ضخمة صنعت خصيًصا ابلتأكيد، مزهاة 
ابألمحر والزهري على شاكلة أوراق الشجر، ويف املنتصف زخرفة زرقاء 
املميز  الرمادي  ضخمة على هيئة وردة متفتحة. احلوائط ذات احلجر 
للصروح القدمية هنا، وأسنة املآذن املدببة كالسنان تستقر واحدة منها 
فوق املنرب املوشى ابلزخرفات الذهبية من جوانبه واألعالم من أمامه معّد 
بدا كل شيء  املطرزة إبتقان...  البعيدة  القبة  منتصر،  العتالء خليفة 
كأنه معد الستقبالك أنت .. فقط يتزين لك وحدك على وقع الضوء 
املتزايد يف املكان والتسبيح املستمر من مكرب الصوت: سبحان الواحد 
األحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغري عمد، سبحان 
من بسط األرض على ماء مجد، سبحان من خلق اخللق فأحصاهم 
عدًدا، سبحان من قسم الرزق فلم ينَس أحًدا، سبحان الذي مل يتخذ 

صاحبة وال ولًدا.
نقة حتمل النور ومتشي اهلويىن، زمامها غري ملجم تسري كأهنا مأمورة، 
تسري يف طرقات املدينة وحتط أمام بيت من بيوهتا، شيخ وزوجه يستبشران 
ويلهثان ابحلمد على االصطفاء ..  ما زال الذكر يصدح يف املكان عالًيا 
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والكل منصت يف خشوع: اي هللا جل جالله وعم دوامه وال إله غريه، 
إىل ليس كمثله شيء يف األرض وال يف السماء، وهو السميع العليم، 
سبحان الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد، سبحان ربك رب 

العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني. 
الشيخ يوغل يف الزمن أكثر، كأنه اآلن فقد شطر عمره أو يزيد، أراه 
أقرب للشباب ميشي يف الصحراء يف سبعني نفرًا، يشارف جبال مكة 
عند العقبة، يعاهد مع املعاهدين ويضيء وجهه بذلك النور الذي لن 
خيبو من وجهه بعد اليوم أبًدا ..النور عم املكان، الذكر توقف وهب 

املصلون لركعيت الضحى مث انصرفوا.
خرجت بعد املصلني، بدا يل صحن املسجد من جديد – بعد أن كان 
قبااًب  اليت حتمل  الرخامية  األعمدة  معتصًما ابلدجى – سافرًا، كانت 
أصغر ملتفة على جوانبه، وعلى طرف منه كان عدد من الزائرين ميسك 
ابب حجرة مسورة، اقرتبت ألفهم، صادفت عيين اللوحة البارزة »قرب 

الصحايب اجلليل أبو أيوب األنصاري«. 
صورة الشيخ مل تعد غائمة بعد اآلن، عرفت إذن سر كل هذا، سر األذان 
والفجر والذكر والبيعة والناقة والبحر واألسوار، أسوار القسطنطينية اليت 
دفن حتتها الصحايب اجلليل بعد جهاد ودعوة وصحبة للنيب جاوز معها 
عمره الثمانني، كنت قد عرفت من األمس أن املنطقة مدفون فيها أبو 

أيوب األنصاري، مل أتذكر ذلك كله إال اآلن. 
مل يكتب يل هللا بعد أن أزور نبيه صلى هللا عليه وسلم وال صحابته، 
كانت هذه هي املرة األوىل اليت أقرتب فيها ممن اقرتب من رسول هللا، 
رمبا أدرك اآلن مل هذه الوجوه خاشعة تغشاها السكينة ويكأهنا يف َحَرم، 
املكان،  على كل شيء يف  يطري وحيط  زال  ما  الذي  احلمام  هذا  ومل 
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يشرب من هذه النوافري املنتشرة يف ساحة املسجد اخلارجية ويقف على 
قضبان النوافذ احلديدية ويف زوااي القباب الصغرية وعلى تلك الدوحة 
العظيمة املستقرة يف املكان كأن عمرها من عمر أيب أيوب رضي هللا 

عنه. 
هذا جمرد  أن  أم  الدين،  آق مشس  اي  حًقا  هنا  مدفون  الصحايب  هل 
خرص؟ هل علي أن أصدق كشفك كما أصدق ويصدق كل من هنا 
تلك الروح اليت تسري فيهم؟ ال أدري، ورمبا ال يدري أحد على وجه 
احلقيقة أين قرب الصحايب، هو هنا يف مكان ما على أية حال، جبوار 
سور القسطنطينية حيث أمر جند يزيد أن يوغلوا قدر طاقتهم مث يواروا 
السلطان  الفاتح  حممد  شيخ  أييت  قرون  مثانية  وبعد  ابلرتاب،  جسده 

املنتصر، ويشري إىل املكان فُتضرب تلك القبة، ويشيد هذا املكان. 
يف الساحة، بدت الشمس كاحملتفية بكل ما يف املكان، مل يغِرين طريق 
العودة إىل الفندق بقدر ما أغراين طريق الصعود إىل اجلبل، كان حمفوفًا 
ابألشجار واألحجار، تقرتب فتجدها شواهد منتشرة بني اخلضار يف 
القدم وأمساء قضاة  تواريخ موغلة يف  كل موضع قدم، منقوش عليها 
ومشايخ وأعيان وقادة جيوش ووجهاء وخلق غري ذلك كثري. كل شاهد 
من هؤالء حنتت فوقه عالمة متيزه من عمائم أو طرابيش أبحجام خمتلفة 

رمبا كانت تنبئ عن مكانة كل منهم يف زمانه. 
»مدينة يل حاجي عثمان اقفرات أفندي .. اي زائري! اعلم كنت مثلك 
يف األمس وأنت مثلي يف غٍد من أجل هذا فاجتهد قبل غد آلخرتك. 
أتبع نفسه  املوت، والعاجز من  ملا بعد  الكّيس من دان نفسه وعمل 
 .. هجري 1301«  ترخيي  دوغوم   .. األماين  على هللا  ومتىن  هواها 
استقبلين هذا النقش على أول منحىن الصعود جلبل املوتى. زرت من 
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قبل جبل املوتى يف سيوة، كان ابلفعل مرتفًعا موحًشا مليًئا ابلقبور، أما 
هذا اجلبل فمشرق ابحلياة واخلضرة كأن ابطنه ال حيوي كل هذا الرفات. 
عندما وصلت للقمة كان املنظر بديًعا للغاية، املكان كله يشرف على 
خليج القرن الذهيب، هنا صورة ختتصر إسطنبول كلها، قباب ومآذن آاي 
صوفيا واملسجد األزرق تتألأل من بعيد أبلواهنا الذهبية، واملاء يصنع منه 
الريح الزرد املنتشر على طول اخلليج، واألشجار عندما تنظر لألسفل 
وفوق كل  األوىل،  للمرة  بكله  لك  يظهر  الذي  أيوب  السلطان  تلف 
ذلك يشخص أمامك شاهد قرب ال يكتب عليه صاحبه موعظة عريضة 

كاليت قابلتين يف طريق الصعود، فقط كتب كلمتني: هو الباقي. 
 

كم من سالطني ووزراء وصدور عظمى جاءوا إىل هنا يف أول أمرهم 
يتوجون يف هذه الساحة العظيمة عند السلطان أيوب، مث يؤتى هبم إىل 
هنا مرة أخرى يف سفح اجلبل يرقدون يف مثواهم األخري، خارج أسوار 

امللك واحلكم، خارج أسوار القسطنطينية، هو الباقي. 
نزلت اهلويىن أتقي الشمس اليت أصابت شيًئا من كبد السماء يف تلك 
الساعة، ُسبل املاء هنا منتشرة، بصنابريها النحاسية اليت تنفتح بصرير 
صغري كأنك تفتح بوابة الزمن، شربت املاء من إحداها ونزلت أتلمس 
طريق الفندق أخريًا، أمر على ساحة املسجد فإذا هبا قد دب فيها نوع 
آخر من احلياة، ابعة متجولون بعرابت مزينة يبيعون الذرة املشوية أو 
املثلجات وأطفال تلهو ونساء كثر يتوافدون على الضريح واحلمام قد 

الزم النوافري يتقي بربد مائها حرارة النهار املشمس. 
 

الذهاب تبدي يل اآلن  قابلتين يف طريق  اليت  أشباح األبواب الصغرية 
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اتساعها وأسوارها واألبواب  أيًضا، لكن االختالف يف  أهنا أحواش مقابر 
املذهبة اليت تقف أمامها عليها والقباب امللونة اليت ضربت عليها، كل قرب 
منهم حتسب أنه روضة من الرايض إذا دخلته ورأيت ما يصنع الرخام الفخم 
مع اخلطوط الزاهية مع األشجار املورقة واألزهار املفتحة من فتنة، وإن كان 

كل ذلك من أجل قرب. 
وتألألت  فتحت  قد  مباشرة  الفندق  شرفة  أمام  اليت  والبازارات  احلوانيت 
حبات املسابح وألوان اخلُمر الرتكية فيها، وفاحت روائح البخور والعطور من 
أمامها، وزوار السلطان يقلبون يف بضاعتها ويشرتون منها للتذكار أو التربك، 

هذا السوق الصغري أكمل لوحة املكان بكل براعة. 
كان عليَّ أن أتناول الفطور سريًعا مث نتحرك من املكان، الشيخ ذو الثمانني 
حجة يقدم عزقًا من خنل فيه رطب وبسر إىل أصحابه ومعهم النيب يف يوم 
ومرىب  زبد  من  صغرية  شطرية  أتناول  وأن  بطوهنم،  على  حجرًا  فيه  ضربوا 
وأحتسي شااًي إجنليزاًي يف حديقة الفندق الذي بدا هو اآلخر أكثر مما رأيته 

يف الليل، أكثر من قطعة فنية مل تدخل إىل القرن الواحد والعشرين قط. 
حزمت حقيبيت، أتكدت من أن مجيع الصور اليت التقطتها سليمة يف ذاكرة 
الكامريا من أجل أن تراها العني اليت كنت أريد أن تصحبين هنا. أغلقت 
دفرتي وأتكدت أن كل ما شعرت به يف تلك اجلولة الصباحية سجلته يف 
مالحظات الرحلة هنا، طبقت احلجاب امللون إبتقان، ورمست لوجه حبيبيت 
السلطانة به كل الصور، أَو ليس احلب وحده سبًبا كافًيا للسلطنة؟ نعم هو 
ذلك، ورمبا من أجل هذا فإن أاب أيوب مل يتسلطن على احلقيقة إال هنا يف 

القلوب فكان عند األتراك: أيوب سلطان.
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املدن اجلبانة تعيش على ما هي 1000 عام، واملدن الباسلة حترق 
يف كل قرن مرة أو مرتني.
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كفر نبل

الطرقات مكتسية ابألخضر اجلبلي، أشجار الشوك اخلادعة بلوهنا املزهر، 
حواف الطريق اجلريية البيضاء تليها مساحة رملية صغرية صفراء، مث صخور 

رمادية متكدسة تقبع فوقها الشجريات الناتئة قامتة االخضرار.
الدكتور يسري بسرعة معقولة، بيد يوجه عجلة القيادة على الطريق امللتوي 
بني التالل وابألخرى يضغط على زند مسدسه الصغري املخبأ أسفل املقعد، 
ما إن بدت الناحية من بعيد قال لنا : ها هي كفر رومه وبعدها نصل إىل 
البيت، ينهزم اخلضار اجلبلي أمام الصخور الرمادية، تظهر شجريات قليلة 
سامقة بدت من بعيد كأشجار األرز ولكنها كانت صنوبر ابألساس، يبطئ 
بنا قليال فنظن أنه كمني آخر، تقف السيارة ويشري لنا - بعد أن فتح نفذة 

السيارة - إىل تلة قريبة، انظروا هذه "شنشراح". 

نرتجل من السيارة ليقع بصرن على ذلك األثر العجيب .. مدينة عتيقة 
دارسة، طلل روماين قدمي، عدد من بواابت املدينة ما زالت قائمة أحجارها 
 .. الناس  وال  الدول  وال  األنظمة  وال  ابلثورات  عابئة  غري  تقف  التليدة، 
تساءلُت مستعجبا : يبدو أهنا كانت معلما سياحيا قبل الثورة، قبل ضرب 

السياحة كما كان عندن.
القدمية ال يزورها أحد إال مصادفة، رغم  ضحك الدكتور: ال هذه املدن 
أهنا مسجلة على قائمة اليونيسكو لكن ال نعدها مناطق سياحية وال أحد 
يهتم ألمرها هنا، إمنا هي أحد معامل مدينتنا اليت مر عليها التاريخ من أول 

سطر فيه.
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مرة  ركبنا  أكثر،  ليس  املنظر  فاجأن  رمبا  أيضا،  سياًحا  نكن  مل  على كل 
أخرى، مررن على كمني قال عنه الدكتور إنه آخر كمني قبل البلدة، شاب 
أشعث يرتدي بزة اجليش املموهة، يقف جبوار برميل فارغ حمشو ابحلجارة و 
حمشور فيها علم الثورة األخضر، بشَّ للدكتور عندما رآه، ورحب بنا، قبل 

أن يزيل احلواجز من الطريق أمامنا.
مبجرد وصولنا للبلدة كانت الطائرات قد بدأت جولة جديدة يف مسائها، 
اليت كانت قد  السيارة  املتفجرة، خرجنا من  الرباميل  إهنا  الدكتور :  أشار 
وصلت ابلفعل أمام البيت وهرولنا إىل أقرب حائط، قال الدكتور : علينا 
أن نبقي جبوار سور أي منزل، ال بداخله حىت نرى أين يقع الربميل، وال يف 

وسط الشارع حىت ال يسهل استهدافنا.
ابتعدت الطائرات قلياًل، تركنا السور وطرقنا ابب البيت، فتح طفل صغري 
وصاح وسط حوش الدار : خايل عبد السالم وصل اي جدة، طلت من 
عن  التعبري  يف  املتناثرة  الكلمات  تسعفها  ال  مخسينية  سيدة  البيت  ابب 
فرحتها املتلهفة وال تستطيع أجفاهنا املتعبة أن حتجز ماء عينيها فانسدل 

سريعا، مل ميهلها ولدها عبد السالم حىت تلقفها يف حضن عميق.
قامت السيدة زهرة بعمل واجب الضيافة معنا على أكمل وجه، جلسنا 
متجاورين يف شرفة البيت اليت تطل على احلوش. عهدت السيدة إىل أحد 
اجلبلي وبعض  التني  و  مثار اخلوخ  املنزل  لنا من حديقة  أحفادها فقطف 
عناقيد العنب، وعلى العشاء كان اخلبز شهيًّا خمبوزا يف الفرن الذي يقبع 
ابلفناء اخللفي للدار مع الزعرت واجلنب والساملون اجملفف، وأخذت حتلف 
ابهلل أهنا لو كانت تعلم بقدومنا لذحبت لنا من الطري الذي تربيه على سطح 

البيت. 
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ابنها  على  االطمئنان  حتاول  العني  دامعة  زالت  ما  زهرة  السيدة  كانت 
وتسمع منه أخبار حلب وما حل هبا، والدكتور يطمئنها أبن األمور على 
ما يرام، وأن اجليش احلر والثوار يتقدمون كل يوم يف موقع جديد، وقريًبا 
حيوزون الكلية احلربية رأس احلربة يف الصراع على مدخل دمشق من جهة 

حلب. 
كان عبد السالم حيدثها وهو مبتسم وهادئ ومفعم ابألمل كما رأيته يف 
أول لقاء قبل أايم.. كانت أول مشفى ندخلها يف حلب ويف سوراي كلها، 
كانت وسط املدينة، وبعد رحلة رعب وخوف – حتركنا فيها داخل نطاق 
سيطرة النظام دون غطاء – وصلنا هلا حيث تشح اإلمدادات عن تلك 

النواحي.
مل يكد يعرفنا بنفسه وابلطاقم الذي معه حىت اقتحم الغرفة طبيب شاب: 
وألقى ابلسماعة  األبيض  املعطف  ارتدى  لدينا حالة حرجة، خبفة  دكتور 
الطبية على كتفه وخرج من فوره وحنن خلفه، وصل إىل املصاب الذي كان 
يتحرك على عجالت السرير إىل غرفة العمليات، استوقفهم وألقى نظرة. 
النبض،  يقيس  الصدري، ومقلتاه جاحظتان، والدكتور  قلبه خارج قفصه 
وما هي إاّل ثوان حىت مد أصابعه إىل جفنيه وأغلقهما هبدوء وقال : إن هلل 

وإنه إليه راجعون .. تقبله هللا يف الشهداء. 
كان املشهد الصباحي مفزعا ابلنسبة إلينا، أن يكون أول احلاالت رجاًل 
رأيت  حريف،  بشكل  صدره  خارج  قلبه  نعم  صدره،  خارج  قلبه  مخسينيًّا 
قطعة اللحم النابضة تلك ملقاة على جسده، وأسرته تولول خارج املشفى، 
كانوا حيملون أمتعتهم على سيارهتم اخلاصة وحياولون الفرار من املدينة بعد 
أن وصل القصف إىل حيهم، ولكن قذيفة هاون عاجلتهم وأصابت األب 

بشظية مل ينج منها كما شهدن. 



270

القريبة  املشايف  بعض  لزايرة  السالم  عبد  الدكتور  معنا  خرج  املساء،  يف 
واالطالع على احتاجاهتا، عندما ركبنا السيارة طلب منا أن نتشهد، نظرن 
إىل بعضنا البعض، فقال يف دعابة: االحتياط واجب، وهذا الشارع الذي 

سنقطعه تقع عليه القذائف طوال الليل، والعمر واحد والرب واحد.
....

املساء قد أقبل، والقمر يبدو مكتمال خلف أوراق الزيتون الوارفة اليت تظلل 
شرفة البيت، والسيدة زهرة قد ارتوت قليال من ابنها الذي طال غيابه ستة 
أشهر كاملة وأتت لتجلس معنا وعلى يديها صينية شاي ابملرمرية اجلبلي 

ومعه الفستق احلليب.
ضرب بوق سيارة خارج الدار.. هتلل وجه األم بقدوم ولدها الثاين ِفراس 
الذي يقيم معها يف البلدة، تعانق األخوان عناقًا حارًّا، مث قال الدكتور : هذا 

فراس فىت فتيان كفرنبل وحامي محاها .. وضحك اجلميع.
....

يف الصباح كان فراس حيتسي قهوته وينظر خارج البيت إىل سور قدمي حمطم 
معظمه. 

هل كانت هناك معركة ما؟   -
طوى بذلته احلربية فظهر يل جرح غائر على ذراعه وقال : معركة التحرير. 

كنت من املشاركني فيها ؟!  -
أن كنت أول من ردد خلف حممود قدور هللا حيميه : ابلروح ابلدم   -
نفديك اي درعا يف أول مجعة من نيسان 2011، واليت نعتربها ذكرى ثورتنا 
هنا. وظلت املظاهرات خترج كل يوم مجعة من وقتها إىل أن حاصر اجليش 
املدينة بعدها بشهرين وظل 20 يوًما حىت استطاع أن يدخلها، وكان هذا 

احلائط الذي تراه أقوى كمني يف البلدة، وهناك ُأِصبت.
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مسعنا صوت الدكتور ينادي: هلموا إىل الفطور حىت نبدأ جولتنا مبكرا.
 مل تكن املسافة بني البيت واملشفى بعيدة، ترجلنا إىل املكان حىت نعاين 

احتياجاته ونصور املستلزمات اليت تنقصه.
واجهة املشفى خمرمة من كل مكان ابلطلقات املتنوعة كما يف كل املباين 
هنا وسط املدينة، كانت مهمتنا كما يف كل مشفى تصوير املكان واملعدات 
الناقصة وتوثيق االحتياجات وإيصاهلا إىل احتاد األطباء العرب من أجل 
احلملة اإلعالمية اليت يقوم هبا االحتاد، مل يكن هناك الكثري من املصابني، 
نظر إيلَّ فراس وقال: كان عليك أن أتيت هنا وقت معركة التظهري كانت 

هذه األرض مغطاة ابلدم ال ترى من لون بالطاهتا شربا. 
قاطع فراس صوت دوي كبري، هرولنا خارج املشفى إبشارة منه وانتظرن 
جبوار حائط مقابل للمشفى كما تعلمنا من قبل، رأيت الرباميل املتفجرة 
بشكل أوضح هذه املرة، أشار إىل طائرة ينزل منها برمياًل مرتحًنا وقال، 
ثلث  عدة كيلومرتات،  وبينها  بيننا  النعمان  معرة  يف  تنزل  احلمولة  هذه 
ساعة ابلسيارة، بدا يل صوت الربميل بعدما انفجر كأنه بعد شارعني منا. 
من  األمساء  عشرات  جداره  على  مدوًن  به  نلتصق  الذي  احلائط  كان 
معركة  فصول  أهم  شهدت  الساحة  هذه  أن  فراس  يل  قال  الشهداء، 
التحرير، أشار إىل داببة نصف حمرتقة يف مدخل الدوار وقال: هذه من 
خملفات املعركة، كان منها عشرة على األقل أزلناها كلها إال هذه آثرن أن 

نرتكها كنوع من التذكار. 
أعدت  زهرة  السيدة  القصرية، كانت  اجلولة  هذه  بعد  البيت  إىل  عدن 
شااي ابملرمرية بناء على استحساين له ابألمس، قلت هلا مازحا: إن فراس 
أخذين يف جولة سياحية مبعامل املدينة األثرية. تبسمت وقالت: لوال هؤالء 
الشباب ما كان للمدينة معامل من أصله. وربَّتت على كتف ابنها الشاب. 
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أخذت السيدة زهرة تسألين عن مصر وعن أحواهلا بعد الثورة، وعما يصلنا 
من أخبار عنهم هنا يف سوراي، وأخذت تدعو لنا بدعوات صافية صادقة، 
مث مهت ابالنصراف وقالت: ال اأتخر عن موعد الغداء، لقد ذحبت لكم 
من طري ما زلت أمسن فيه من شهور وأقول سأذحبه لعبد السالم عندما أييت 

لزايرتنا. 
الثاين  وقال  األمر  بعدما رحلت  نظرات صامتة  وفراس  السالم  عبد  تبادل 
لألول: هل أخربهتا؟ رد األول: ليس بعد؛ مث تنهدا يف الوقت نفسه تنهيدة 

كبرية. 
مل تكن زهرة تعلم أن ابنها لن جيلس معها سوى ليلة واحدة فقط وأن عليه 
املغادرة اليوم معنا صوب احلدود الستكمال مهمة اإلمدادات الطبية، قال 
فراس لعبد السالم بعد صمت: ال ختشى عليها إهنا تنتظر أابن منذ ثالثني 

عاما، ستعرف كيف تنتظرك شهورا أخرى. 
حكى يل عبد السالم أهنم ليسوا من معرة النعمان وال من إدلب، وأن أصلهم 
من محاة، وقد شهدوا أحداث اجملزرة قبل 30 عاما، حيث ذهب أبوهم يف 
عداد املعتقلني أو املفقودين، ال أحد يعرف حىت اآلن، وأن والدهتم ما زالت 
تنتظره منذ ذلك احلني، ومتين نفسها أبنه عائد وأنه حي، وأن أمانيها يف 

خروجه قد زادت بعد بداية الثورة. 
تنهد مث قائل: تعرف، اي أمحد، أتذكر ذلك اليوم منذ أشهر قريبة، عندما 
علي  نرد  أن  ميكننا  نتناقش كيف  الشباب وكنا  مع  الدار  هنا يف  اجتمعنا 
قوات النظام اليت نعرف أهنا سوف تصلنا بعد أسبوعني أو ثالثة على األكثر 
اليومية ابلليل والنهار، كنا نتناقش  من إعالننا اإلضراب العام، ومظاهراتنا 
البلدة حىت  كيف ميكننا أن نشرتي عدة ابرودات ندافع هبا على حواجز 
يصلنا أي مدد من الثوار املسلحني، فدخلت علينا ووضعت بني يدي قرطها 
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وعقد مثني كانت حتتفظ به من والدن مث صدحت بزغرودة أمسعت احلي 
وشرعت يف طرق أبواب جاراهتا تطلب منهم أن يضعن حليهن للشباب 

حىت يتجهزوا بذهبهن للقتال. 
بفضل هذه الليلة، كفر نبل استطاعت أن تتحرر وأن تبقى حىت اليوم حرة، 
وحرة هنا ليس من قوات النظام اليت فشلت يف السيطرة عليها وفقط، بل 
حرة ألهنا مل حتتاج إىل أي قوة مسلحة من الثوار الطارئني، واثرت أبيدي 
أبنائها وابرودات دفعت أمواهلا من حلي نسائها، ودماء روت هذه األرض 

اليت رأيتها منذ ساعات. 
فاجلميع  اآلن،  احملررة  املناطق  أغلب  حال  ليس  هذا  دكتور  اي  ولكن   -

يتحزب اآلن، وكلنا يعرف ما بعد هذا التحزب. 
-نعرف لألسف، وحنن بني نرين، نر النظام ونر من حياول أن ينجينا 

منه، ونسأل هللا السالمة. 
يف املساء، كنت مدعوا ملسرية ليلة ينظمها الشباب، تعجبت من خروج 
مسرية ليلة يف هذه األجواء اخلطرة اليت تفتح فيها السماء على البشر السنة 
تقومون  مل  فراس:  عندما سألت  أكثر  وتعجبت  املوت،  وقذائف  اللهب 
ابملسريات أصال، حنن نتظاهر أمام النظام، وأنت النظام هنا وبلدكم حمررة، 
فأجاب: هذه املسريات يتابعها أهالينا احملاصرين يف البالد األخرى فيعرفون 

أن الثورة ما زالت نبضة. 
يف الطريق، مررن على صديق لفراس، عرفين عليه وقال: هذا رائد الفارس 
مهندس الفتات كفرنبل الشهرية، تعجبت من التعريف هل الالفتات حتتاج 
إىل هندسة، ولكن التساؤل مل يعلق كثري بذهين عندما ساعدهتم يف حتميل 
واملقاسات  األحجام  يف  متنوعة  مكشوفة، كانت  سيارة  على  الالفتات 
وكثرية يف العدد وقدر كبري ال أبس به منها عبارة عن رسومات كاركاتورية 
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أو حىت طرٌف حمكية مضحكة  فنية وعبارات مسجوعة  مرسومة ولوحات 
مبكية وكل ذلك له نسخ عربية وأخرى إجنليزية. 

اليوم  ننقلها  اليت  الالفتات  مغامرات هذه  رائد حيكي يل  أخذ  الطريق،  يف 
بسهولة، كيف كان احلال يف كتابتها والتنقل هبا وقت أن كانت كفر نبل 
حمتلة من قبل النظام، وكيف تنقلت بني اجلبال واملزارع لتصل إىل قرية هنا أو 
هناك يف مسرية صباحية أو ليلية، كانت حواجز النظام تعامل الالفتة معاملة 
الباوردة ابلضبط، ال يهم إن كان معك قطعة قماش بيضاء مكتوب عليها أو 
قطعة حديد سوداء حمشوة ابلرصاص، أايم املقاومة واجلبال ال يعلى عليها اي 

فراس، هللا ال يعيدها أايم، وضحكنا مجيعا. 
حتت جنح الليل بدأن يف التحرك خملفني وراءن البلدة فوق تلك التلة املشرفة 
على كل مزارع التني والزيتون هذه، تفتح عيوهنا كل يوم على هذه األرض 
وتطمئن أهنا ما زالت خبري، هذه األرض اليت تعبت ومر عليها اآلن عامان 
ثقيالن من النار والدم، وال يعلم أحد ما الذي عليه أن تنتظرها حىت تورق 

هذه الشجريات يف الصباح بال خوف من أن حترتق. 

 :
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كنت أظن أن الكنز يف الرحلة، ولكن عندما وصلت نسيت 
الرحلة .. ونسيت الكنز، فقد وجدت ما هو أعظم
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وصال

أنين  أعرف  صاحيب، كنت  اي  أعرف،  أن  وقبل  عرف..  ذاق  من 
بصر، كنت موقنا لكنه 

ُ
سأعرف، كنت أرى لكنها رؤاي الَبصري ال امل

علم اليقني ال عينه، وعلى الرغم من كل ذلك ُدهشت كأنين مل أختيل 
أو أتوقع أنين سأعرف يوما .. 

الوصال .. ذلك األمر الذي حُيِسُن املرء يف وصف شوقه إليه حال 
احلصول  حال  أما  االقرتاب،  حال  تشوفه  أو  واالغرتاب،  الغياب 
والوصول فإنه يقع أسري االجنذاب، فال حُيِسن الناس عرب القرون – إال 
نفرًا قليال منهم –  وصف الوصال حال كوهنم فيه، أما من عذبوا به، 
وُصدوا عنه، وُمنعوا قطره فا ملئات منهم قد خلد مراثي طوال يف وصفه 

.. وإن كانوا قد ماتوا إليه ظمئي.
حدِّثين عن البحر وأنت على الشاطئ، حدثين عن زرقة مائه ومسائه، 
الغازية  يوده  وذرات  لروحك،  املهيجة  موجه  ضرابت  عن  حدثين 
ملسامك، حدثين عن دفقاته املتناغمة مع دقات قلبك، حدثين حىت 
عن أول غمسة ألطراف قدميك يف أطرافه، وأول استشعار التصال 
عينيك  أن حتدثين عنه ورمسه ملء  بذراته، كل ذلك ميكنك  ذراتك 

وصوته ملء أذنيك.
 أما إذا خضته خوضا حىت غمرك متاما، وأصبحت نقطة أبحشائه، 
ال تطال قدماك أرضا وال يدك مساء، فقط أنت فيه، ساعتها تعاىل 
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وحاول أن حتدثين عنه، وعن شعورك اآلن به، ساعتها لن يكون منك 
سوى الصياح فرحا وهلوا وطراب، تُعليك موجة وهتبط بك أخرى، وال 

ُشغل لك سوى أال تُغرم به حد الغرق! 
فكذا الوصال اي صاحيب، أوله َهون وآخره هول، الشوق له معروف 
اللسان  له  معقود  ُمعجز  حدوثه  حال  والوصف  ومنظوم،  منثور 
فأن  عليه،  هو  ما  يكافئ  ال  عنه  لك  سأحكي  ما  وكل  والقلب.. 
ابلكاد أحاول أال أكون به غريقا .. يكفيك مين وأن يف عرض البحر 
أن أصيح وألوح أن هلموا، تلوحية بصيحة مفعمة من سابح، خري من 
ألف كلمة غزل للبحر وأنت على شاطئه، األوىل جتعلك ختلع حجبك 

وتلقي بنفسك فيه، والثانية جتعلك تكتفي منه ابلنظر! 
تريد أن تعرف ما الذي حيدث لك بعد القفزة األوىل، رمبا ما حدث 
التجربة  إهنا  لنا  قالوا  ما  بعد  مصباحه  أنر  عندما  آديسون  لتوماس 
املائة، أو عندما تضعضعت عظام الرافعي وهو يقول : اي كهرابَء احلبِّ 

رفًقا .. إمّنا هذِه األننبيُب الّضعاُف ِعظامي! 
فهي روح جديدة غريبة تسري يف أوصالك، كما الكهرابء لو سرت يف 
مصباح فأنر أو آلة فتحركت، كما األرض إن نزل عليها قْطٌر فربت، 
أو النهر إن انزاح عنه سد فجرى، لكنها روح تعرف مسارها جيدا، 
خطوطها يف األرض حمفورة، ومسارها يف العروق أو األسالك حمفوظة 

.. هو اتصال بعد انقطاع غري معلوم، وليس إنشاًء من العدم. 
اتصال بني أجزاء النفوس املقسومة يف هذه اخلليقة يف أصل عنصرها 
اإلحساسني  هبذين  معه  تشعر  اتصال  حزم،  ابن  يقول  الرفيع، كما 
املتناقضني معا، تشعر ويكأنك مل خُتلق أو تعش إال هكذا؛ من أول 
عمرك ال تعرف سوى أنك متصل بنصفك املقسوم لك، ورغم ذلك 
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يف كل يوم وكل مشهد تشعر أنك للتو تتصل مع قسيمك ألول 
مرة، وتعجب يف كل مرة كأول دهشة. 

مع ذلك االتصال ألول مرة، تشعر بذلك املعىن املروي يف مشهد 
سرمدي مشهود، عندما يؤتى أبأبس أهل األرض من أهل اجلنة، 
فيصبغ صبغة يف اجلنة، فيقال له : اي ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ 
هل مرَّت بك شدة قط؟ فيقول : ال وهللا اي رب ما مر يب بؤس 

قط،وال رأيت شدة قط! 
نعم تشعر أنك مل تشعر حبرمان قط، مل تلمس شغاف قلبك شقوة 
قط، مل تصب عيناك بسهاد قط، وال أصيب قلبك بنصال اهلجر 
واملنع والشوق حملبوبك قط، تشعر أنك ولدت بذلك املوصول وهو 

ولد بك!
لكنها والدة ال تنتهي كأي حدث والدة عادية، فإذ أنت وصلت 
يف مراتب ذاك الوصال إىل الكلف والشغف يصبح كل لقاء وكل 
اتصال هو حلظة والدة جديدة، ال تسأم منها إال لو سأمت الشمس 
ذات يوم من أن تشرق، وال متل منها إال إذا ملت الطيور ذات 
صباح من أن تطلق زقزقاهتا فرحها بدفء شعاع جنمنا األكرب هذا 
هنا  فإنه  أمه،  رحم  من  تكون  منا  األوىل  املرء  والدة  وإن كانت 
هذه املرة تكون الوالدة من قلب حمبوبته. فإن النظرة األوىل تكون 
ويظل  مضغة  مث  علقة  تصري  حىت  تكرب  تظل  قلبها  يف  كالنطفة 
يفيض الشعور حىت إذا كانت حلظة الوصال تُنشئ منها خلًقا آخر، 

تعرف من نفسك القدمية وتُنكر!
ومشاربك  مذاهبك  يف  القدمية  ذكرايتك  من  بعضا  منها  تعرف 
يف احلياة، وتُنكر منها الكثري مما تُغريه أنت وُتكيفه من مذاهبك 
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ومشاربك تلك حسب هواك اجلديد، تنظر للعامل من خالل أربع عيون 
تستثقل،  ما كنت  تستتخف بعض  قبل،  تبصره من  مل  ما  فيه  فتبصر 
وتستثقل بعض ما كنت تستخف، ولعمري إن مذهب أقوام أبن متام 
احملبة أبن تكون النفوس املقسومة قبل أن تتصل متشاكلة تشاكال ظاهرا 

حىت إذا متازجت مل جتد كبري جهد يف أن تتطبع وتتماثل، لغريب.
فأيهما أشد حبًّا وغراما، ذلك الذي يكون قبل الوصال، فيه ما هو 
مثال صاحبه، وفيه ما خيالفه، حىت إذا مت الوصال حتققت املعجزات 
ووجدا نفسيهما يتشكالن معا تشكُّاًل حرًّا لينا مل يعهداه من قبل، أم 
اللذان مل جيربنا ذلك اجلهد ومها يف األصل أيتيان هذا األمر ويدعيان 

ذلك ال حبا لآلخر وإمنا ألنه أصال يوافق هوامها ومل يكابدا فيه! 
تلك املكابدة املاتعة اليت متزج روحيكما بعد فرتة فتصبحان كالًّ بعدما 
كنتما جزئني مقسومني، كلٌّ يصلح منه قول أحدمها لآلخر : اي أن، 
أفرطوا  قائليه قد  أن  الوصف وأحسب  وإين كنت ألعجب من ذلك 
فيه وخرجوا عن القصد، ولكن َلّما اختربته وجدهتم مل يبلغوا معه احلد!

بال غموض أو إغراب، نعم تشعر يف الوصال أنك اآلخر واآلخر أنت، 
ألنك ال تعرف يف الوصال كيف يبتدأ الشعور وكيف ينتهي، أين حدود 
روحك مع حدود روحها، ما مقدار التماهي بينكما كيف يقل وكيف 

يزداد؟ 
ما مصدر البهجة والسعادة، إنك لتسعد أن صاحبتك منفرجة األسارير،  
ابلفرحة،  مفعما  صوهتا  تسمع  عندما  أبذنك  موسيقاها  الدنيا  تعزف 
فتفرُح هي لذلك أيضا، وهي حتبك فرحا وتسعى لتلك الغاية يف كل 
ساعة من ليل أو هنار، فلما ترى أنك فرح لفرحها تفرح لفرحك، فأين 

بدأ األمر وكيف انتهى هنا! 
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ما مبتدى الضيق والضجر، إنك لتضيق بك احلياة إذا يوما تكدرت 
صفحة وجهها أو غامت عيناها بسحابة عابرة، فتضيق نفسها ألنك 
زاد  ألن كدرها  أخرى  مرة  نفسك  فتضيق  بسبب كدرها،  تكدرت 
الضيق  أنك قد تكدرت لكدرها. وعندما يكون سبب هذا  ملا رأت 
والضجر أحدكما فإن األمور عندما تتصاىف جتد أن كليكما حيتمل قلبه 
إمث أنه آمل صاحبه وكالكما يعتذر عن ذنب أو غفلة مل يعد يعرف من 

بدأه ومن أهناه! 
وال يكاد يُفهم ذلك األمر إال عندما تعلم أن احلنان املنان يقول “فإذا 
أحببته” .. “كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله 
هو  انتهت، سبحانه  وأين  هنا  احملبة  بدأت  أين   ،”.. هبا  اليت ميشي 

املبتدى وهو املنتهى 
الطائع وبني هللا  العبد  بني  احلب  أعجب من عالقة  قدميا  وقد كنت 
كيف تكون أحد أماراهتا كثرة االستغفار، وأحسب أن كثرة االستغفار 
هي من كثرة الذنوب. ولكن ملا ُمنحت شيئا من وصال الدنيا علمت 
أنين يف كل سكنة وحركة يف حيايت وددت أن أقول حلبيبيت: أن آسف، 

كما أقول : أستغفر هللا .
أن آسف ألنك اآلن لست يف درجة سعادة أفضل فلرمبا بوسعي أن 
أفعل، أن آسف ألنين يوما ما ولو قدميا كدرت عليك أو آذيتك ولو 
عن غري قصد، ولو غفرت يل، نعم.. فإن ذلك يوما ما قد حدث وعلى 
أن أكون آسًفا، أن آسف ألن كل هذا احلب الذي تعطيين إايه قد ال 
أكون أهال له، آسف ألنين يوما ما قد أغضبتك، آسف ألنين يوما ما 
سوف أغضبك، وسأفعل ألننا حنيا يف هذه الدنيا اليت دوام حاهلا من 

حماهلا. 
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أستغفر هللا  يوم،  وأعصيه كل  يوما  عصيته  ألنين  أستغفر هللا   .. نعم 
، أستغفر هللا على  ألنين يوما مل ولن أويف شكر معشار ما أنعم به عليَّ
ما علمت من ذنب وما مل أعلم، أستغفر هللا على ما مضى من ذنب 
وما هو قادم، أستغفر هللا ولو عشت يف كل دقيقة أقول أستغفر هللا ملا 
اكتفيت، ولو عشت ألفهم ذلك املعىن دون ما أفاء به عليَّ من الوصال 

ملا فهمت .. 
الوصل يقرب منك كل املعاين اليت توصلك للحبيب األول، فإن كان 
أول معىن وصل إيلَّ منه هو صلة االستغفار، فإن الصلة العظمى هي 
صلة احملبة اليت يكون احلمد عَلما عليها، فإنه يف الوصال تصبح كلمة 
“أن أحبك” ليست مجلة يُقصد هبا اإلخبار، رمبا يف أول مرة فقط، 
لكنها يف كل مرة تصبح مقصودة بذاهتا، متلذذ بقوهلا ، مرتنٌَّ بسماعها 
، تصبح مجلة ال هناية ألحرفها، كلما قيلت كان هلا لون ومعىن غري 

الذي كان منها من قبل.
إذا قيلت يف شدة فكأهنا كلمة مواساة، وإذا قيلت يف نشوة كأهنا كلمة 
يف  قيلت  وإذا  فخر،  فكأهنا كلمة  نصر  موقف  يف  قيلت  إذا  شكر، 
موقف انكسار فكأهنا كلمة جرب، إذا قيلت يف خوف كانت طمأنة؛ 
الطريق كانت  أول  يف  قيلت  إذا  هدهدة،  أمن كانت  يف  قيلت  وإذا 
يقوهلا  أن  لتحب  وإنك   .. ومسًا  هنايته كانت  يف  قيلت  وإذا  وعًدا؛ 
لسانك يف كل وقت، وإنك لتحب أن تسمعها أذنك على كل حال. 
وكذا احلمد، فإنه حَيَسن من العبد يف السراء والضراء، يف العسر واليسر، 
أبدا،  يبلغ منتهاه  املنشط واملكره، يف األوىل ويف اآلخرة، محدا ال  يف 
محدا ميلؤ السماوات واألرض، وميلؤ ما شاء العليم من شيء بعد، محًدا 
لذاته ولنعمائه، محًدا ألنه هو أهل احلمد، ومحدا ألنه املنعم عليَّ بال 
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استحقاق وال فضل، محدا حيبه ويرضاه، محدا قال فيه موسى من قبل: 
كيف أمحدك ومحدي لك هو هداية منك تستحق أن أمحدك عليها! 

أيضا ال  وقد كنت  احلسن،  الثناء  فإنه  واحلمد  االستغفار  بني  ما  أما 
أعرف كيف تكون كلمات املخلوقني يف حق اخلالق مناطا لالستحباب 
والتكليف منه، لكنه ليس اخلالق وحسب، لكنه احملب خللقه، واحملب 

حيب من حمبوبه أن يثين عليه ويذكره مبا هو أهله دائما 
يف الوصال األرضي جتد نفسك غري مكتف أبي أوصاف تُقال وُتكرر، 
تود لو أخربت حمبوبك كل يوم، كل يوم أنه األمجل بعينك، أنه األهبى 
طلعة، واألوسم وجها، واألعذب بسمة، واألرق حاشية، واألغن صوًت، 
ا، تود لو توقفت عند كل حركة وسكنة له فأبديت له ما  واألميس قدًّ
فيها من فتنة لك شبت ومل تزل، عطره وُحليه، كحل عينيه ونصيف 

وجهه، كل ما له وما فيه حسن.
 وإذ الثناء عليه معه له مذاق، فالثناء عليه أمام الناس له مذاق آخر، 
وكالمها حمبب يف نفس احملبوب، بال غرض للتيه أو قصد للعجب، أو 
أن  الدُّن  تـَْعلم  أن  ما  فقط كالكما حيب يف حلظات  للحسد،  حذر 
احلب بينكما موصول، وأن قدر كل واحد يف نفس اآلخر أغلى من 

شربة املاء يف هجري البيداء.
كذا فهمُت بعدما ذقت وعرفت، كذا فهمت “سبحان هللا” و “هللا 
أكرب”، كذا فهمت الثناء اجلميل عليه مبا هو أهله، كذا فهمت حبه 
ألن أذكره يف نفسي، وألن أذكره يف مأل من أهل األرض فيذكرين يف 
مأل خري منه يف أهل السماء، هو الذي ال حتيط به األمساء، وال تبلغ 
ألسنتنا قطرة ماء يف حبار األرض  فيه على  الكمال واجلالل  أوصاف 
والسماء، سبحانه تبارك امسه وتعاىل جده وال إله غريه .. هو هو كما 
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أثىن على نفسه، ال حنصي ثناء عليه.
تنتهي  وإذا مررت ابالستغفار واحلمد والتسبيح والتكبري فإنك حتما 
إىل  احلب،  ذلك  املراد حتققه من كل  األكرب  املعىن  إىل  التهليل،  إىل 
اإلفراد، ذلك اإلفراد الذي حتس به يدب يف نفسك دبيًبا خفيًفا من 
دون أن تدري، فتشعر أن النظر إىل غري احملبوب خيانة، وأن متىن وصل 
غريه جرمية، ال يزيد إمثها يف ضمريك مراقبته لك ومعرفته هبا، وال يقل 
أحساس  أن  تشعر  هلا،  ومداراتك  عنه  إخفاءها  نفسك  يف  حيكها 
الوصال واحلب تلك اليت تفتقت على يديه –  به وله – حرام عليك 
أن تذوق بعضها مع غريه، وحقيق بك أن توقفها عليه وقفا ما دام يف 

صدرك نبٌض. 
أثر  تقدر وتعرف ما  فإنك ساعتها  وإذا كان هذا هو شعورك حنوه، 
إشراكك لغريه يف قلبك عليه، ما الذي تكسره يف نفسه لو أقدمت 
على ذلك، وتقّدر وتعرف غريته من كل خطوة قد تقربك من ذلك 
احِلمى، بنظرة عني، أو خْطرة ِفكر، بشطر كلمة أو نصف خطوة، ولو 
مل يكن لك وامق ملا أمهه أن تنظر هنا أو هناك، نعم .. ألغلق نفسه 

دونك واكتفى منك مبا جتود!
وإن كان هذا يف احملبة األرضية الطبيعية، فإن احملبة األوىل اإلهلية ينتفي 
معها اإلشراك انتفاء ال مواربة به، وخيلص معها التفرد إخالًصا ال شية 
فيه؛ وقد يغفر لك العظيم كل شيء إال اإلشراك، ألنه ينتفي مع أصل 
احلب الذي بنيت عليه أساس الصلة بينك وبينه، فمن أحب وعرف 
احلبيب حق املعرفة مل يشرك، ال ارتداًعا أو خوفًا من سخط أو عقوبة، 
وإمنا عجزًا وجهاًل بكيفية أن يكون ذلك اإلشراك يف قلب ُأشرب حبب 

احلبيب األوحد املتفرد.
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آه من ذاك الوصال .. إنه لوصال مل أخل وأن أذوق أول كاساته أنين 
هلذه املعاين سوف أيخذين تيار ذلك النهار السابح، لكن وكيف ال 
وطرفا االتصال يف كل وصل مها قلبان لبشر، وقلبا كل طرف فيه مها 
بيد الواصل سبحانه، بني إصبعني من اصابعه، يقلبهما كيف يشاء، 
هنا ينجلي السبب ويبطل العجب، هنا يكون كل وصل ال يوِصل إليه 

ال يعول عليه.
البشري  احلب  يف  األمر  عليهم  اختلط  الذين  العاشقني  أعذر  هنا 

واإلهلي، هنا أقبل من اجملنون أن يقول : 
أراين إذا صليت ميمت حنوها ..  بوجهي وأن كان املصلي ورائيا

   وما يب إشراك ولكن حبها ..   وعظم اجلوى أعيا الطبيب املداواي
عند  احلب  ذلك  عن  التعبري  يف  الِعبارة  حمنة  أفهم كيف كانت  هنا 
احلالج وابن عريب وابن الفارض ومشاهري العاشقني، وإن األمر لشاق 
عسري، وقد كنت أحتاشى النظر فيما يقولون حىت تلبسين من دون أن 

آتيه!
لكنين على كل حال، كنت أحس من قبل اللقاء أن ذلك مقذوف 
يف قليب ال ريب. كنت كمن مل يذق لسانه من قبل احللو من الطعام، 
يشار إيلَّ بقطعة من احللوى ويقال يل يف وصف طعمها األعاجيب، 
أذاقين - ذلك  فلما  امللح واخلل،  وأن لساين مل يذق طول عمره إال 
للحلوى  معها كيف ميكن  واحدة عرفت  الواصف يل -قطعة سكر 
أن تصنع يب، وتعلمت كيف أتصورها وكيف أشتهيها، وأحن إليها؛ 
وأن الواصل املنان يذيقنا بعضا من ُمتع الوصل يف الدنيا حىت حنن إىل 
وصاله وااللتذاذ مبعرفته يف الدنيا قبل اآلخرة، يف منحة منه إن شغلنا 
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هبا عنه فإهنا تنقلب حملنة تورثنا حرمان، وتبدل خصب قلوبنا البوار. 
وكما أن احلرمان بعد الوصال مفجع مهلك، فإن احلرمان قبل الوصال 
حمرق ومشوق، وأمجل الوصال ما جاء بعد أنٍي وهجران، وأعز الوصال 
ما ُقطعت له القفار وعربت له البجار، واجتيز له احلدود، وحطمت 
يف سبيله السدود، فإنه يكون كاملاء البارد على الظمأ احلارق أو كقول 
ابن حزم : ولقد جربت اللذات على تصرفاهتا، وأدركت احلظوظ على 
اختالفها، فما للدنو من السلطان، وال للوجود بعد العدم، وال لألوبة 
بعد طول الغيبة، وال لألمن من بعد اخلوف، وال الرتوح على املال، من 
للنفس ما للوصل؛ ال سيما بعد طول االمتناع، وحلول اهلجر  املوقع 

حىت يتأجج على اجلوى، ويتوقد هليب الشوق، وتنصرم نر الرجاء.

والوصال – حني حيصل – ال يبلغ أحد له ذروة وال يصل فيه لغاية، 
إذ غايته اخللود يف األساس، واخللود غري مقدر لنا يف هذه الدنيا غال 
مبقدار فسحة كما يقول سيد قطب عنه: “فإذا الكون واحلياة مجال. 
وإذا العيش فسحة يف اخللود”، وكنت أحسب أن ابن عريب يبالغ يف 
ادعائه : كل شوق يسكن ابللقاء ال يعول عليه، فإذا يب أراه حقيقة 
ماثلة أمامي يف الوصال، فإن السكن الذي كنت أظن أنه هو الغاية 
واملنتهى أصبح أثرا جانبيا قصري العمر للوصال نفسه، وأصبح الوصال 
عملية خلق متكررة ووالدة مستمرة ال هتدأ وال تسكن مهما َيُطل اللقاء. 

ذلك  ولكن  اللبيب”  العارف  يقوله  مما  أشهى  “احلب  أن  صحيح 
االشتهاء يكون معه اخلوف من النقصان، والطمع إىل اإلحسان بعد 
نعمة   – احملبوب  حاشا   – شيء  تطول كل  أن  يف  والرغبة  اإلميان، 
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النسيان، وكل ذلك حمال حتققه يف هذه الدنيا، فيصبح الوصال دراًب 
من املكابدة املستمرة، ويصح احلب – كما يقول حممد درويش – حد 

التعب!
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أمساء، وكل اسم له نصيب ممن مسي به أو له، بعض روحه أو 
شطر ترخيه املمتد عرب مزيد من األمساء واألمساء.
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أمساء

منمنمة .. منمنمة نُِقش كل فسيسفائها بدقة ورقة ابلغة، كانت الصفرة 
و احلمرة الداكنة ختتلط يف تلك اخليوط الرفيعة احلريرية برأسها املكور 
الصغري .. وبدقة أكثر ال تكاد تُرى ترسم خطني خفيفني أعلى عينيها 
استقر  إذا  حىت   .. أوضح  فيها  الذهبية  اللمعة  تبدو  اليت  وأهداهبا   ،
لون  ما  تسألك يف صمت   .. تريد  عينيها وجدهتما كما  إىل  نظراك 
العيون املفضلة لديك كي أكوهنا .. فهي ما زالت تتقلب يوًما بعد يوم 
ومل تستقر على لون بعد .. ! لعلها حني نظرت خلتها زيتونتني أو رمبا 

هذا ما متنيت أن أراه فلبته يل!  
دفع أبوها هبا إيّل يف حذر، بسطُت كفي خلف رأسها وطبعت قبليت 
األوىل .. مددت كفي أتلمسها فقبضت صويبعاهتا على خنصري يف 
حركة فجائية سرت بعدها رعشة يف جسدي: - أمساء.. أهال بك أيتها 
األمرية. إن ركبك ينتظر على حافة احلياة ليكمل مسريته عرب القرون! 

 ...
نعم كان هذا أول لقاء بك، اي صغرييت، اليت ما عادت كذلك، فإنك 

اليوم عروس تلك األرض.. 
تعلو الفتاة الناضجة محرة اخلجل .. وتسرح بعينيها يف تلك القبة اليت 

يتألق طالؤها الذهيب يف األفق ساعة الغروب..  
...

الشمس قد استطار شررها يف الفضاء، و انتشر شعاعها يف الطرقات 
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وختلل من نوافذ تلك البيوت القابعة بني اجلبال .. طَرقات عنيفة على 
ابب البيت قطعت على الفتاة دندنة قصيدة من املطّوالت، قامت إىل 
الباب وقبل أن تصله إذا ابلطارق قد اقتحمه: أين أبوك أيتها الفتاة! 
ثّبتت نظرها يف تلك اجلثة اهلائلة وانطلق صوهتا غري واهن ينبئ بضد ما 

تنطق به : ال أعرف!  
مل أيهتا الرد من حنجرة الرجل وإمنا جاءها من كفه اليت هوت ثقيلة على 
اليت  الُعصبة  وجهها فارتد قرطها ألعلى وجسدها ألسفل.. غمغمت 
كانت مع الرجل فشعر بشيء من اخلجل .. قبض اهلواء بيده وجز على 

أسنانه مث وىل مدبرا. 
سحبت نفسها إىل ركن يف البيت ونظرت إىل السقف تدعو أال يصلوا 
إىل أبيها وصاحبه  ..وأن يسلم زوجها، لو كان يف قرهبا يف ذلك املوقف 
لرمبا أزهق نفسه – ومل تكن لرتضى هبذا - فداء لذلك الكف .. أو 
ما كان أول فىت يسل سيفه وخيرج به على الناس يف الطرقات جملرد أنه 
مسع أبن النيب قُتل .. حتسست جنينها الذي يف أول شهوره .. مسحت 
الدمعة اليت اختلطت بدم ذاك اجلرح يف أذهنا، أبدلتها بسمة غائمة إذ 
تذكر يوم أن خطبها ابن العوام .. ايه ذالك الفىت الذي دعا النيب له 
ولسيفه، نعم ليس له إال فرسه وتلك الغرفة الصغرية، ولكن أّن ملثله أن 
يُرد، ردك هللا اي زبري من تلك الشام ساملا غامنا .. ردك هللا إىل تلك 
األرض الطيبة اليت إليها هناجر فقد ضاقت بنا أرض الظاملني هذه..  

كانت خترج يف األايم التالية كلما مالت الشمس قلياًل عن كبد السماء 
حتمل سفرهتا يف شق نطاقها وتسري يف احلر بني الوداين والوهاد ساعة 
حىت تصل إىل “ثور” مث ترجع يف ساعة أخرى .. رمبا كان هذا هينا 
أمام رحلة العذاب الكربى اليت قطعتها أايما وليايل حىت تصل يثرب .. 
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لكم دعت هللا أال أيتيها املخاض يف تلك الفالة .. أال هتلك حِبملها 
وضعفها يف ذاك السفر الشاق قبل أن ترى الزبري وأابها .. والنيب ودعوته 

وقد أعزها هللا يف األرض. 
ابلدموع..  عيناها  اغرورقت  يثرب  ُعُرَش  فيه  رأت  الذي  اليوم  ويف 
تالحقت أنفاسها وزادت ضرابت قلبها .. لكن األمر حتول بعد قليل 
إىل آالم أسفل بطنها متهد للجنني أن حيط من سفره وحيل أبرضه .. 
حكى هلا أبوها بعد ذلك أن أهل املدينة كلهم فرحوا بعبد هللا؛ وكان أول 
نصر هلم يف معركة معنوية شنها عليهم اليهود أبال يولد للمسلمني ولد 
يف هذه األرض أبًدا، فاندحرت دعواهم بعبد هللا .. حكى هلا أيضا أن 
أول ريق دخل جوف الصيب كان ريق النيب الذي مضغ شق مترة ومررها 

بشفاه ابن الزبري!  
 ...

كان خرير ماء النهر الذي ينحدر من جبال حوران يتهادى يف عتمة 
اللهب  مرتاقصة  الشعل  تلك  سوى  ظالمه  يشق  ال  الذي  الليل  ذاك 
أرًضا  فيها  تطأ  اليت  األوىل  املرة  املعسكر، كانت  من  متفرقة  أحناء  يف 
خارج جزيرة العرب، كان الزبري حيكي هلا عن الشام وأسواقها تُرى هل 
يصحبها غدا على فرسه يف طرقاهتا .. جلست إىل جواره يرقبان الصبح 
.. تذاكرا األايم والغزوات، نصر بدر، وجراح أحد، ضيق اخلندق، وفتح 
مكة، اختبار حنني .. حجة الوداع .. موت احلبيب صلوات هللا عليه 
.. بيعة أبيها .. بعث أسامة .. وها مها اليوم يرابطان على مشارف 
أرض الروم تنتظرمها معركة كربى يف الغد .. ومعها الزبري وعبد هللا الصغري 

أيضا .. إهنا معركته األوىل! 
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بدت تباشري الفجر هتل على وادي الريموك فقامت إىل خباء النساء 
قبل أن يقوم القوم إىل صالهتم، حملت من خترج منه جهة النهر فنادت 

: أمساء .. اي بنت يزيد 
   - من .. بنت أيب بكر ! ملَ مْل تنايل نصيبك من النوم!  

  - قلُت أحرس القوم يف الليل مع الزبري فقد نل منهم تعب السفر  .. 
 - أما أن فأرجو أال يقف بنا احلال عند الرابط فقط .. بل أرجو أن 
أقتل اليوم من الروم عشرة رجال ! .. رفعت أصابعها العشرة وهي تقوهلا 

حبماس ميأل نفسها. 
  - تفعلينها اي أنصارية أو لست من قال الرجال مبجلس النيب فيك:  
ما ظننا أن امرأة هتتدي إىل مثل هذا اي رسول هللا .. وقد كنت تشكني 
له ذهاب الرجال أبجر اجلهاد دوننا .. وها هو هللا يرزقنا معهم اجلهاد 

وعلها تكون الشهادة أيضا!  
- ذاك زمان مضى اي أمساء، صلى هللا على حممد، وهللا ال جنزع بعده 

يف مصيبة أبدا دون فقده !
 ...

 أتذكر اي عبد هللا عمتك أمساء بنت يزيد لقد قتلت يومها تسعة من 
على جيش  يشد  يقاتل  حىت كان  أبوك  وكان  بعمود خيمتها،  الروم 
العدو وحده فيوقع مقتلة عظيمة فيهم .. وأنت كنت ما زلت يف عامك 
فال  السيف؛  وهبا  يومها  يدك  على  قبضت  قد  بين،  اي  عشر  الثالث 
يسقطن منك اليوم اي عبد هللا .. ال تسلم هلم ومت على ما مات عليه 

أخوك مصعب. 
 - لكن اي أماه إن القوم قد خذلوين وخرج مجع منهم إىل عدو هللا هذا 

احلجاج. 
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  -اي بين قد حاربنا قومنا من الكفار .. مث حاربنا الكفار من غري قومنا 
.. مث ها حنن حنارب البغاة من قومنا وقد قُتل أبوك على طائفة منهم.. 

فإن كنت تُقاتل من أجل احلق فقم له. 
أصوات القذائف مل هتدأ، احلجارة والنار تسقط على كل حي وبيت 
يف مكة حىت بيت هللا احلرام، تشعر أن هذا آخر لقاء اببنها .. اقرتب 
مين، اي عبد هللا، اقرتب حىت أشم رحيك  ..مسحت بكم ثوهبا املعصفر 
على رأسه ورمقته ببصر كليل شارف أن يذهب كله .. قبلت رأسه، 

وخرج إىل قاتله!  
 ....

غفت الفتاة ذات العقد األول من عمرها يف حجر أمها قبل أن تنهي 
هلا القصة وحتكي هلا كيف وقفت مسّيتها األوىل ذات املئة عام يف وجه 
الرجال ومل  له  الذي خضعت  ابنها عبد هللا، وهو  احلجاج بعد موت 
خيطر بباله يوما أن هتزمه امرأة عجوز بذاك الصمود .. أوصلت الفتاة 
معركة  نتيجة  ينتظر  الذي  زوجها  عن  خربا  ترتقب  وسهدت  لفراشها 
أن  املتصل  وأخربها  اهلاتف  دق  اآلخر .. أخريا  هو  خيوضها  مهمة 
الدكتور فاز على غرميه من اجلولة األوىل بفارق 15 ألف صوت وأصبح 

نئب الدائرة مبجلس الشعب!  
...

عليه  املتالحقة  البيت  ذلك  على  خييم  أخرى  مرة  الرتقب  هو  ها 
األحداث، منذ أن فقدوا االتصال ابألب فجر اجلمعة وهم على هذه 
احلال ، تبعوا بقلوب فارغة الطائرات احمللقة واجلنود املدججني ابلسالح 
الذين يهبطون من السماء يف عرض البحر .. أعضاء محلة كسر احلصار 
أصبحوا بني شهيد وجريح ومعتقل موقوف .. كانت تلك الساعات 
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اليت قضاها بطلهم يف أسر االحتالل اإلسرائيلي فخرًا ما .. ومشاركة 
القيد  ذاك  نفس  يف  السنني  عشرات  يقضون  الذين  األسرى  آلالف 
املنتظرة .. وتنفرج  الباب  املطبق طرقات  الصمت  الصهيوين  ..يقطع 

أسارير بطلهم من خلف الباب!  
هترول الفتاة ذات اخلمسة عشر عاًما تتعلق برقبة أبيها وتدفن رأسها يف 
صدره تبلله الدموع .. أتىب إال أن جتلس على رجله وهو حيكي هلم عن 
جمزرة أسطول احلرية .. عن الشهداء التسعة أولئك .. تلمع عني الفتاة 

وتتمتم ليتين كنت هناك!  
 ...

أجواء غرفتها الصغرية - ذات الطالء القرمزي الفاتح - شتوية ابردة، 
تنظر سامهة إىل كتاب اهلندسة للصف الثالث اإلعدادي الذي تفصل 
ساعات الليل بينها وبني االمتحان فيه غدا .. هتاتف عمار كل ساعة 
.. ها ما األخبار أخي .. تسمع صوته بلهجة واثقة:  يقولون أن األمن 
سيهجم على امليدان يف متام الثانية عشرة .. يطري قلبها ساعة بعد ساعة 
دخلنا   .. حوله  متفرقة  مسريات  يف  اآلن  حنن   .. ابلفعل   ..هجموا 
للشوارع اجلانبية .. وصلنا رمسيس .. تفرقنا مرة أخرى .. جتمعنا مرة 

أخرى .. كر وفر حىت الصباح!  
فيه كثريا  جتولت   .. التالية  األايم  يف  للميدان  تنزل  أن  استطاعت 
وتنسمت نسائم الثورة األوىل  ..رفعت األعالم .. وهتفت مع اهلاتفني 
.. واختلست بعض األوقات بوضع يدها يف يد أبيها يف جوالته املستمرة 
ابمليدان .. غضبت مع الغاضبني وفرحت مع املنتصرين أبن الديكتاتور 

قد تنحى!  
“سوف نبقى هنا .. كي يزول األمل .. سوف حنيا هنا .. سوف حيلو 
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النغم..“
كانت تلك األنشودة األثرية تنطلق يف نفس أمساء طيلة السنتني اللتني 
تلتا األحداث األوىل للثورة. امتألت أايمها ابلكثري والكثري من األعمال 
وشيخ  ومعرفة  فكر  يقظة  بني  األسبوعي  جدوهلا  يكتظ   .. واألفكار 
العمود وآفاق .. ميتلئ جدوهلا القرائي بني سيد قطب ومالك بن نيب 
و فريد األنصاري و املسريي وبيجوفتش و حىت أبو يعرب املرزوقي .. 
تتقاطع املشاهد الثورية مع كل ذلك .. تراقب رصاص ثوار ليبيا خيرتق 
الثورة  هنر  متد  و  تطول  اليت  انتفاضة سوراي  مع  تطري   .. الظلم  جدار 
الدماء ترتى .. ال تغيب عن معارك حممد حممود وال جملس  بشرايني 
الوزراء .. وال فعاليات “عسكر كاذبون” .. تصنع رابطة جديدة بني 
الثورة والشباب اإلسالمي تردد وردها اجلديد من التحرير ذات مساء“  
اي رب أنت تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على ثورتك وتعاهدت 

على إقامة دولة العدل فوثق اللهم رابطتها واهدها سبلها“. 
كانت تقرأ الورد يف مصحفها األزرق الصغري أمام خيمتها، حملته يدور 
حول اخليام ويلهو، ال تستطيع مقاومة التعرف على األطفال، أخرجت 
من جيبها حلوى وقامت إليه، مل تستغرق املناورة وقتا طويال .. امسك 
إيه : حيىي .. ومل يسعفها الوقت لسؤال آخر حىت كان صوت ينادي 

عليه من بعيد. 
أقل لك ال  أمل   : السمين  اخلمار  الوجه ذات  املرأة مخرية  تلك  أقبلت 

تذهب بعيدا عين ! 
أن من أغريته حبلواي هذا ذنبه. 	 
ال عليك اي مجيلة، ما امسك. 	 
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أن أمساء.	 
وأن أمساء أيضا. 	 
حدقت يف مالحمها قليال: نعم أعرفك اي خالتو، حضرتك أمساء 	 

املواقع  بعض  يف  واالستشارات  املقاالت  بعض  لك  قرأت  صقر، 
على اإلنرتنت. 

التجارب  املرأة احلكيمة، تصوغ من  الفتاة بعقل وقلب تلك  أعجبت 
حياة متوازنة، تفطن لبواطن األمور و تسرب أغوار النفوس .. وأعجبت 
املرأة بذكاء تلك الفتاة الفريدة، واسعة االطالع، عذبة احلديث، حلوة 
أمسكت  أخرى،  مرات  اللقاء  على  تواعدت   .. الكالم  لينة  املعشر، 
الفتاة بيد الطفل : أما حيىي فسيبقى معي قليال اذهيب أنت لشأنك اآلن 

وسأرده لك. 
....

قطرات املاء األخرية من تلك الزجاجة البالستيكية اليت تصب هبا أمها 
أرادت أن  بينهما  أيضا  أعلى خفيها .. نظرات أخرية  تبللها أبنملها 
تقول شيئا وصمتت.. ترقب يوًما آخر ال تعلم مبا حتمل له مشس اليوم 
العمر هنا يف اخليام وعلى  أو نذير .. تسرتجع أمجل أايم  من بشرى 
مداخل التأمني وحتت املنصة تنتظر أابها إللقاء التحية .. أمام “كوك 
دور” تلقى صوحيباهتا أو عند “طيبة مول” تستمع حملاضرة أو خاطرة 
على طرحتها  املياه  قطرات  بعض  تستقبل   .. املثقفني  الشباب  ألحد 
حتت الشمس أو تعبث مع طفل جتده الهًيا أمام خيمة ما .. تفكر 
كيف هترب من دروس الثانوية العامة القادمة .. ومىت ترجع إىل دروس 
العيد ..  أو هتلل يف  القيام  العريب والكوروشيه .. تدعو هللا يف  اخلط 
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تضمد جراح مذحبة أو تبكي شهيًدا .. تسري يف ركاب أنس هم فوق 
البشر“ .. يوزعون البسمات على الناس .. وينسجون خيوط األمل 
ويربتون على أكتاف الضعفاء و أيخذون أبيديهم .. يهدون احليارى 
يتأملون   .. املوحشة  الطرق  القناديل يف  .. يسرجون  اهلادي  إبذن 

النسق الكوين و يغرسون سنابل اليقني.“ 

....
الدماء تغطي أرض املكان .. رداء أزرق يغطي جسدها .. و أصحاب 
األردية البيضاء حيومون أمام عينيها .. أحدهم يعلق ذلك السائل وميد 
أبنبوب إىل عرق واهن يف ساعدها .. واآلخر يتفحص موضع الرصاصة 
النافذة .. قطرات الدم تشعر هبا تغادر جسدها قطرة قطرة من حتت 
الباب تسند رجال مصااب  الرداء .. أمساء صقر دخلت منذ قليل من 
مؤكد أبنه زوجها، مل ترها .. اختفت وسط عشرات الداخلني واخلارجني 
.. وسط عشرات األنت والتأوهات اليت تنافس يف ضجيجها ضجيج 
يتلو على  إيطايل  الصارخة كقاض  املكربات  والنار وأصوات  الرصاص 
عمر املختار مسوغات احلكم عليه ابإلعدام : عملية فض االعتصام 
مراقبة ومصورة بشكل كامل .. عملية فض االعتصام تتم بقرار من النيابة 

العامة وحبضور وسائل اإلعالم واملنظمات احلقوقية واجملتمع املدين.  
 .. هامتها  يبلل  العرق   .. تطل  مل  قصرية  جاءت  الرحلة،  هناية  إهنا   
األنفاس تتالحق .. واآلهات تنازعها .. الضجيج واألنني يغص املكان 
من حوهلا .. يشتعل األمل ترة فتنفلت منها آُه تفلق الصخر .. و يضمر 
ترة فتنساب منها تنهيدة تذيب احلديد .. تقبض على يد أخيها أنس 
آبخر عزم يف جسدها ..  هتمس وال تدري أمسعها أم ال : عهد على 
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األايم أال هتزموا .. فالنصر ينبت حيث يُهراق الدُم! 
....

كفى كفى اي أمساء .. كفى اي بنييت تهلل إين ألخاهلا تنظر لنا من فوق 
السماوات وحنن يف يومنا هذا راضية عما أخلفه هللا بدمائها تلك..  

نعم اي عماه .. كنت أمتىن أن ترى تلك األايم .. ذلك اليوم الذي أُعدم 
بعد  فيما  أطلق عليها امسها  اليت  الثورية  الساحة  تلك  السفاح يف  فيه 
.. و ذلك اليوم الذي قتل فيه سفاح الشام .. والسنوات الطويلة اليت 
استعر فيها القتل قبل أن تتوحد الشام .. والثورة اهلائلة اليت طال شررها 
بالد احلجاز .. و ذلك اهلجوم املباغت الذي ابدرت به إسرائيل فعجل 
من موعدها الذي كان آتًيأ آتًيا  ..قد شهدت منها أايما وغابت عين 

أخرى يف صغري حكتها يل أمي.. 
يدق هاتفها فرتد : أين أنت اي حيىي انتهت املعارك هنا منذ يومني ومل 

نرك بعد ! 
ها أن ذا أخريًا يف احلرم .. أن أمام القبة حاليا.	 
أن رفعت يدي هل رأيتنا .. حنن هنا. 	 

حضر حيىي الذي مل جتف جراحه من املعركة بعد، أخذت أمساء حتكي 
له ما كان بيننا من حديث، ابتسم الشاب وأنشأ يقول .. إن وعد أيب 

ألمي كان حقا ، وهو الذي قال فيها
أرنو بقليب حنو عرشه خاشًعا .. موالي أدركين اي رب أمساء

فيحل فرج أو تزول غماميت .. ويليب ربك فزعيت وندائي

فأقول رب العرش يرضي حبيبة .. زينة حواصل طريه اخلضراء
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أو تذكرين جلسنا نقرأ فجرها .. وعرفنا فيك شهادة الكرباء 

ذكرت قلبك ابلصغار وبيتنا .. حنتاج وصل فعالك البيضاء

هذه املعارك لن تزول بيومنا .. فابقى لوقعة مسجد اإلسراء
حنن  ها   .. أوالد  اي  واها   : ومتتمُت  إليهما  نظرت   ، الفىت  كفكف 
الساعة عند عتبات املسجد األقصى قد رفعت آالف الراايت هنا أبمساء 
الشهداء الذين ساروا على هذا الدرب .. أمساء وأمساء وأمساء .. من 
مصر والشام واملغرب و احلجاز واألنضول وكل بقاع األرض .. أمساُء 
نذر أصحاهبا دماءهم يف الدنيا زيوت لقناديلنا املعلقة اليوم هذا املساء يف 
طرقات البلدة العتيقة .. ويف اآلخرة محلت أرواحها يف حواصل الطري 

اخلضر حول العرش ..
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عن كل إجناز مر، أجنزته مث نظرت إىل أوالئك الذين ينتظرون أن 
ُيسمح هلم إبجناز أى شىء، فال ُيسمح،عن كل فرحة مغموسة 

يف أمل أن َفرج هؤالء ليس من إجنازاتنا بعد.
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عن أمجل شيء أجنزانه

كنا جنلس يف مكاننا املعهود، نفرك كفوفنا من برودة اجلو وننظر ابمتنان 
إىل الشاي الذي يصب لتوه يف األكواب استعدادا لدفء صغري، يف 
العادة ال أحب أن أدير احلديث، أشارك فقط من حني آلخر وأستمتع 
ابلنقاش اجلاد أو املزاح املفرط على السواء، خطر ببايل أن الغد هو أول 
العام اجلديد، ارتسمت على شفتاي املزمومتان بسمة منفلتة، مث  أايم 

غارت سريعا، التفت إىل عبد هللا وقال : ُقل. 
ماذا أقول؟   -

عالم التبسم؟   -
ال شيء، كنت أفكر يف طرح سؤال.   -

هاته.   -
ملاذا ال حيكي كل واحد منا عن أمجل شيء أجنزه يف 2016؟   -
كان عبد هللا شااب أمسر بلحية وشارب خفيفني، صاحب نربة هادئة، 
ونظرة متفحصة تقرأ كل شيء، رمبا هلذا اكتشف ابتساميت املباغتة، ورمبا 
هلذا فهو صحفي اختار مهنته بعد أن أكمل سنوات دراسته الطبية، 
يقول أنه افاد من الطب يف طريقة تفحصه ونظره لألمور، يقول أيضا 
أنه تعلم الصحافة من كلية الطب أكثر مما كان أي معهد للصحافة أن 

يعلمه إايها.
إسطنبول،  يف  اختتمها  اليت  أوراب،  يف  األخرية  جولته  عن  لنا  حكى 
الدويل  الشباب ابملركز  عليه يف جائزة  الذي حصل  الثاين  املركز  وعن 
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لنا أن اجلائزة هي أفضل ما حصل عليه، ولكن  للصحفيني. مل حيك 
الرحلة نفسها، أو رمبا ذلك الصحفي اهلولندي الذي قابله وهو يتسلم 

اجلائزة. 
عبد هللا دائما يقول يل إن الصحافة هي معرفة الناس مث احلديث معهم 
مث احلديث عنهم، لذلك دائما ما حياول التعرف على اجلميع، وسؤاهلم 
عن كل شيء، مث يصيغ يف النهاية قصته، أو عفوا قصصهم هم. ويف 
هناية املطاف، يقرأ له هؤالء الناس، ألهنم يقرأون أنفسهم، لذا رمبا كان 
أمجل شيء أجنزه عبد هللا كما ختم كالمه أنه كسر حاجز املليون قراءة 

لكافة مقاالته وقصصه الصحفية اليت نشرها هذا العام. 
كان طارق جيلس إىل ميني عبد هللا وينصت ابهتمام معهود، تنحنح 
قال  هللا،  عبد  انتهى  أن  بعد  حنوه  تتجه  أعيننا  وجد  عندما  بطرافة 
ابقتضاب: مؤكد أن أمجل شيء أجنزته هو أنين تزوجت طبعا .. وانفجر 

اجلميع من الضحك. 
كان طارق رجل أعمال كبريًا، هكذا كنا نراه على األقل ابلنسبة إلينا، 
فال أحد منا يدير مؤسسة جتارية وهو يف العشرينيات كما يفعل، بل 
وحيقق منها أرابحا يف ظل أزمة اقتصادية طاحنة كاليت تعيشها البالد 
اليوم.كنت شخصيا أنظر إليه إبعجاب ابلغ رمبا يستطيع املرء أن حيقق 
منا إجنازًا يف الكتابة أو التصوير أو حىت اإلدارة، إمنا يف حتقيق أرابح 

وإعالء ألسهم شركة، مل أكن أعرف كيف يتم ذلك. 
لكن طارق ابلفعل كان جادا يف مزاحه األول، أمجل شيء أجنزه هو 
أن تزوج فتاته بعد قصته الطويلة، مل ميض على زواجهما سوى شهرين 
اجملموعة كاملة  معه. كانت  العرس  يوم  جيدا كيف كنا  أتذكر  فقط، 
تقذف جبسده النحيل عاليا إىل اهلواء، رمبا ارتفع مرتين أو ثالثة، رقما 
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قياسيا من الطريان يف تريخ الِعْرسان الذين عرفناهم، رمبا الرقم القياسي 
الذي يكافؤه كان يف األعوام اليت انتظرها حىت تكتمل قصته. 

فرغت أكواب الشاي، والذي مل يفرغ كأسه يف جوفه أصبح ما تبقى 
منه ابردا ال ُيشرب، اقرتح جعفر أن يقوم ليحضر شيئا آخر نتسلى فيه، 
فهمنا املغزى وأقعدنه، لقد كان يهرب من دوره كعادته، تنحنح قلياًل 

مث بدأ الكالم مضطرًّا. 
أعرف أن ذلك "الذكر األبيض الذي يقدس احلياة الزوجية" كما حنب 
أن نلقبه لديه الكثري من األشياء اليت أجنزها يف عمله الذي حيبه ونشاطه 
الذي ال يتوقف، لكنين كما توقعت مل يتوقف كثريا عند هذا، وحكى 
ثالثة  منذ  نعم   .. أعوام  ثالثة  منذ  غرامها  يقع يف  اليت  فتاته  عن  لنا 
أعوام وحبه هلذه الفتاة يزداد يوًما بعد يوم، حيكي لنا عن عينها، عن 
غمغماهتا، عن لعبها، عن أنملها الرقيقة حينما ميسك بكفها، حيكي 
لنا عن آمنة - ذات الثالث سنوات - اليت حيبها كثريًا كما لو مل ينجب 

أٌب يف هذا العامل طفلًة غريه. 
تلك  أن  وأعرف  آمنة،  عن  جعفر  حيكي  عندما  أبتسم  دائما  كنت 
العاطفة هي امتنان هلا وألمها، ولقائمة طويلة من املعاين اليت يشعر هبا 
معهما يف بيته اجلميل الذي دائما ما نزوره وجنلس فيه ابلساعات يف 
النقاشات الطويلة عن األفكار واألنشطة واملشاريع اليت ال يقطعها إاّل 

لعب آمنة وعيناها اليت تشاغالن كل من يقع نظره عليها. 
تكلمنا مجيعا وانتظرن أسامة لينهي اجللسة، أسامة شاب طويل، هذا 
أول تعريف له، فهو يفوقنا مجيعا طواًل، وعقاًل أيضا رمبا، عقل يستطيع 
أن يدير به مؤسسة كربى تعطي عشرات الدورات بشكل غري رحبي، 
وحتقق طفرة يف هذا اجملال، خترج يف كل دفعة آالف الشباب والفتيات. 
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كان أسامة أكثرن تنظيما، ال عجب فهو الوحيد املهندس بيننا، كان 
يكرر علينا قول عبدهللا أبن اهلندسة أفادته يف اإلدارة أكثر مما كان معهًدا 
متخصًصا يف اإلدارة أن يفيده، نظم عقله وحركته كثريًا، عرض أسامة 
العام، كيف حيصلون  هذا  يف  أجنزه  ما  وبياين  إحصائي  بشكل  علينا 
على التمويل، كيف يسوقون للدورات وجيذبون الطالب ملواضيع ثقافية 
يف  طويلة  قائمة  قبل،  من  فيها  دورات  أبخذ  يهتموا  مل  رمبا  وشرعية 
املوضوعات اليت ختلوا من دورات اللغات والكمبيوتر وكيف حتصل على 

وظيفة أو جتتاز مقابلة شخصية، ورغم ذلك فاألرقام مبهرة. 
تنفسنا الصعداء بعد أن انتهى الفىت األخري، انفرجت اجملموعة بعدما 
ظهرن  واحد  صف  يف  مجيعا  وأصبحنا  حلقة  نصف  يف  جنلس  كنا 
للحائط املادي ننظر أمامنا، كل اإلجنازات مكتوبة ابلطبشور األبيض 
ونكتب  املاضي  لنمسح  وقال:  طارق  ضحك  املقابل،  احلائط  على 
أحالم املستقبل على نفس احلائط، قمت أحبث عن شيء منسح به، 
وجدت قطعة قماش قدمية يف الزاوية، لففتها يف قبضيت وأخذت أمسح 

كل احلكاايت اجلميلة. 
قذفت بقطعة الطبشور إىل عبد هللا ليكتب أوال، وأخذت القطعة تتنقل 
بيننا حىت انتيهنا، امتأل احلائط عن آخره مرة أخرى إجنازات، سفر .. 
عمل .. جوائز .. أرقام جديدة .. مولود منتظر .. مزيد من اإليرادات 
.. موقع أعلى يف العمل .. ِخطبة مرتقبة .. و حىت العثور على فتاة 

أحالم.
من  الفجر  أذان  لسمعنا  تناهى  املمتلئ،  احلائط  إىل  أخرى  مرة  نظرن 
النافذة احلديدية الضيقة، قام عبدهللا وأذن للصالة، توضأن ابملاء البارد 
واصطففنا، عند السجود كان اجلميع يدعو، ال .. ليس بكل األحالم 
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اليت أمامنا على حائط الزنزانة؛ ولكن أبمنية وحلم واحد فقط، أن خنرج 
من هذا املكان، أن ميوت السجان.

دعون أن يكون كل ما حكيناه عن إجنازاتنا حقيقيا يوما ما، أن نرى 
النور مرة اثنية، أن نطلق اإلعجاابت على صورة عبد هللا مع اجلائزة على 
حسابه، أن حنضر زفاف طارق، أن أيخذ جعفر ابنته يف حضنه، أن 
يفتتح أسامة فروًعا جديدة ملؤسسته، أن جند ما حنكيه يوًما عن أمجل 

ما أجنزنه يف العام. 
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تبدو دوما كظل ابهت لرجل قدمي، رجل كنت عليه يوما واآلن 
أنت جديد، تنتظر أن تكون قدميا كحلم من أحالم املاضي.
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أحلم املاضي

ابلبياض،  تكتسي  حوهلما  من  واجلبال  جيلسان  الشمال،  أقصى  يف 
طاعنان يف السن، أمري وموىل، يتكلم األمري:

- هل تصدق مل يبق يف نفسي ضغينة على بين العباس، أعين مل أعد 
أنقم عليهم ألهنم طلبوا امللك، وال ألهنم استعملوا من أجله كل تلك 
الوسائل، ولكن ألهنم غلبوا، وُغلبنا، طلبوا امللك كما طلبه آابئي، وغلبنا 

أول األمر وكما غلبنا ُغلبنا، فما الفرق؟
ختام عبقري من وليد سيف استنطق به عبد الرمحن بن معاوية يف آخر 
مشهد له مبسلسله املاتع صقر قريش، بعد رحلة طويلة كان الكره لبين 
امللك يف األندلس وجيدد دولة بين  العباس هو وقوده كي ينشئ هذا 
أمية يف املغرب كما كانت يف املشرق، أييت ليخربن هذه احلقيقة بنهاية 

املطاف! 
...................

- أين تذهب أحالم املاضي؟ هكذا سألنا أنس، مل تكن هناك إجابة 
وأن  أبننا كربن،  حجاب  وراء  من  يقول  أن  يريد  صديقي  واضحة، 
أحالمنا مل تكرب معنا، بل على األحرى ضاعت منا، أحالمنا تلك اليت 
شيدنها يف عشرينيات عمرن، عزم وفتوة وحركة ومحاسة تبين صروًحا 
ابلغ  عظيما  أثرا  ترسم  أو  األايم،  قابل  يف  والسؤدد  اجملد  من  عريضة 
االتساع واالزدايد، أو تبشر بقوة ضاربة متكن للمشاريع واألفكار اليت 

ال تسعها مفكراتنا الصغرية. 
هذا،  استخفاف أبي مصري غري  نظرة  أيضا  بل  هذا فحسب،  ليس 
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أيعقل أن أكون بعد عشر سنوات موظف يف شركة أوقع انصرافًا يف آخر 
ساعة ابلعمل وأأتبط حبة بطيخ كبرية وأن عائد للبيت بعد هنار طويل، 
أال حيسن كل هؤالء العجزة سوى الفشل الذي حياولون أن يورثون إايه، 
جمبنة عند اإلقدام تورث ضياع الفرص، واندفاع حممود حنو اخلطر يوردن 

املهالك، سنكون أكثر حكمة يف ذلك اليوم البعيد. 
أين ذهبت أحالم املاضي؟ رمبا مر عقد من الزمان عليها اآلن، لكن 
الكثري مما بنيناه أصبح للموج لعبة على مر األايم فال يُرى منه اآلن إال 

طلل على طلل، فهل فشلنا؟ 
 Long" فيلم  شاهدمتا  هل  مصعب:  لنا  قال  هكذا  تتغري،  األفكار 
اليت  الذاتية  السرية  العمل مأخوذ من   ،”Walk to Freedom
ابلتمرد  مرورا  والنشأة  امليالد  من  نفسه،  عن  مانديال  نيلسون  كتبها 
والكفاح املسلح فالسجن املؤبد، إىل الزعامة مث رئسة جنوب إفريقيا. 

كانت الشوارع غاضبة للغاية، قتل املئات من السود يف حوادث عنف 
على يد قوات الشرطة، سيدة فقدت ابنها أعطت ملانديال ورقة كتبت 
فيها “ال تتحدث عن السالم، أرجوك ال تتحدث عن السالم”، قرأ 
الذي  اخلطاب  يف  التلفاز  أمام  رسالتها  السبعني  جاوز  الذي  الرجل 
ينتظره اجلميع بعد هذه احلادثة مث قال: سأحتدث عن السالم، أعرف أن 
هذا ما ال تريدون مساعه، لكن هذه احلرب ال ميكن أن نفوز فيها، لقد 
سجنت سبعة وعشرين عاما، واآلن أن أخربكم أنين قادر على مساحمة 
من سجنوين أنتم أيضا تستطيعون مساحمتهم، ال ميكننا الفوز يف احلرب، 

لكن ميكننا الفوز يف االنتخاابت.
السؤال  هو  هذا  رمبا  أيضا،  أن  تساءلت  املاضي؟  أفكار  تذهب  أين 
األوقع، فأحالم املاضي بنيناها على عامل من األفكار ظننا ساعتها أنه 
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خملٌد، لكن رويًدا رويًدا بدأت هذه األفكار تتحلل خيوطها املنسوخة 
أمام أعيننا، سواء أكانت هذه األفكار غاايت وأهداف كربى، أم جمرد 

وسائل وطرق صغرية. 
كربن وعاينا الكثري حولنا يغري الراية والطريق متاما، خيفض واحدة ويرفع 
أخرى وميضي من طريق غري الذي اختطه قبل أعوام، أو حىت خيفض 
راية وال يرفع أخرى ويظل عالقا حريان ال يهتدي سبيال، يف كل مرة تقع 
راية جبانبنا نتوقف أحيان ونسأل، هل طريقنا مسدود فعال، هل هؤالء 
الراايت  بُدلت  وكلما  موهومون،  هائمون  أم حنن  هالكون  متساقطون 
ابتدرن أحيان ابللعن، وأحيان ابالستهزاء، وأحيان ابلصمت خوفا أن 

نبدل حنن أيضا يوًما ما. 
كربن وتعاقبنا على الكثري من الطرقات للغاية الواحدة، يف كل مرة نقول 
هذا طريقنا هكذا أنفع، وعندما أيفل، نعود أدراجنا ونقول: ال حنب 
اآلفلني، أو يهيم بعضنا اآلخر يف ذات الطريق يداوم الطرق وميين نفسه 
ابلًظفر، فال نعرف هل ختم على أبصارن فال نرى ما يرونه، أم أجنان هللا 

من سبيل موصود وفتح لنا اباب آخر نكمل به الرحلة. 
أما أن فتغريت كثريًا، هكذا قلت، ال أعرف أين ذهبت أحالم املاضي 
أو أفكاره، بنيت أحالما أخرى أبفكار جديدة، وال أعلم هل أستبدهلا 
مرة أخرى أم ال، رمبا ستستبدل أيضا يوما ما، لكين على كل حال مل 

أندم كثريا على أحالم املاضي، ولو عدت ملا بنيت أحالم احلاضر. 
“اجلنون يف الشباب هو شرط احلكمة يف الكرب” هكذا قال علي عزت 
بيجوفتش، شبيه مانديال يف مالمح القصة والتحوالت اليت جعلته يف 
النهاية رجل يوقع مفاوضات على طاولة األمم املتحدة، وهو اإلسالمي 

واملفكر والثائر والسياسي البارز أيضا.
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رمبا هذا ما كنت عليه قبل عقد من الزمان، مس من اجلنون جيعل الفىت 
يقّيم حركة التاريخ اإلسالمي وحياكم قادة الفكر والرأي والسياسة قبل 
أن خيترب شيًئا من هذا، حيلل سقوط املؤسسات واملشاريع بل رمبا الدول، 
وهو يدير فريقا ال يتجاوز العشرين شخصا، خيوض يف احلب والنكاح 
والعالقات االجتماعية وهو مل يصب بعد من ذلك وطرًا، يسب السلطة 

واملتسلطني وهو بعد مل يعرف ما يعاجل من يسبهم شيئا. 
توقف جل هذا، مل أندم على أنه كان معي يوما ما، وال أحزن على أنه 
زال مين اليوم، تكشفت األشياء كثريا من حولنا، مل جندها كما كانت 
من بعيد، ركضنا كثريا وعندما وصلنا وجدن السراب؛ لكن قوي عظمنا 

فأصبحنا قادرين على العدو أكثر إذا أبصرن يوما املاء حقيقة. 
عبد الرمحن الداخل الذي اكتشف أنه مل يعد ينقم على بين العباس قتلة 
أهله، أو نيلسون مانديال الذي وصل بعد 27 عاًما من السجن إىل أن 
السالم هو احلل، نقطتان يف حبر عدد هائل من البشر تغريت أفكارهم 
من النقيض إىل النقيض ولكن رمبا مل تتغري غاايهتم كثريا. ليس املهم هنا 
أن تتغري األفكار، وال أن تتغري األحالم حىت، ما علينا أن نقلق من 
أجله هو سؤال وحيد إذا وِجد: أين يذهب سعي املاضي وأين تذهب 

مِهمنا يف حتقيق ما نريد؟ 
 فكم من غاية كربى طاردها صاحبها ابلليل والنهار حىت إذا حازها 
وجد أنه خسر أمامها ما هو أعظم، وكم من غاية ُمستصغرة تتكشف 
لصاحبها على حني غرة فتمأل عليه حياته ويقيم فيها راضًيا مرضيًّا، فال 

بلغنا هللا ميا نقول فيه، أين ذهب سعينا ابألمس؟
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يدعي احملروم  دائما أن غياب احلبيب وحضوره كالمها حضور، 
البعد فلرمبا متىن أمل  الزمان عليه ابلوصل مث  الذي قد جاد  أما 

يكن مثة حضور قط.
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يف الغياب واحلضور

عندما سافـََرْت - ألول مرة بعد تالقينا – خارج البالد يف زايرة قصرية، 
أرسلُت هلا أقول: ليتين كنت موجوًدا معِك، ردت وقالت: ليس الوجود 

ابجلسد فقط ! 
بعد شهور كانت لوحة مجيلة ابخلط العريب املغريب تتوسط بيتنا أعلى 

األريكة البيضاء مكتوب عليها : ليس الوجود ابجلسد فقط. 
...

روح وجسد، أحدمها حيبسك واآلخر يُطلقك، أوهلما ال يعرف احلدود، 
واثنيهما ال يُعّرُف إال ابحلدود من مجيع جهاته، قد جيتمعان يف مكان 
وزمان واحد فيكون اإلنسان حاضرا وموجوًدا بكليته، وقد يفرق املكان 
بينهما كما أشهدن الداخل الذي وقف للنخلة يشكوها: إن جسمي 
كما علمت أبرض .. وفؤادي ومالكيه أبرض، أو يفرق بينهما الزمان 
كشاعرن متيٍم عندما حين إىل من مل يلقهم أبدا، صلى هللا على حبيب 

القلوب. 
وليس على الدوام مالُم أمر الزمان واملكان يف التفريق بني الصنوان – 
اجلسد والروح – فنعم، يكونن أحيان أسوارًا حتيط ابجلسد ومتنعه من أن 
حيلق ابلروح حيث هتوى وهتيم، ولكن كما ذاك فإهنما يكونن جسورا 
تنسكب فيها الروح من إنء اجلسد وجتري ال يصدهنا شيء، فتكون 

حتداي لزمان يسلبك أو مكان حيبسك.
....



330

أن قضيت  بعد  قابلتهم يف حيايت  افضل شباب  عندما وقفت ألودع 
معهم عشرين يوما ونيف متشاركني يف كل شيء، عندما بدأوا يلملمون 
حقائبهم وصورهم املبعثرة يف عقلي، يف ذلك اليوم الذي وقفت فيه أملح 
رحيل الشمس خارج الفندق الكبري وسط العاصمة، نويت أال أستسلم 
الذي سيطوي كل هؤالء  للزمان  أو  بدأ يشيد قالعه،  الذي  للمكان 

يوما ما. 
بعد شهر واحد، أدركت أنين أضعف مما تصورت، هؤالء الرجال الذين 
متنيت أن أبقي عليهم وأنتصر هبم على صروف الدهر، وقعوا وقوًعا حرًّا 
يف غياهب البعد، وإن كانوا حضورًا إىل اليوم يف ركن سحيق من النفس، 

هنا، حيث تتحصن بعض الذكرايت يف نقطة ال ميسها سوء. 
....

جبثامينهم  معهم  أحبابه حاضرين  يكون  أن  اإلنسان،  على  األشد  ما 
أبفئدهتم وأجسادهم  معهم  يكونوا حملقني  أم  بعيدة،  وأرواحهم شريدة 
مقضي عليها ابلنأي والتفرق، أيهما حُيتمل على أمل أن يعود الثاين، 
نكون ابجلوار ونصرب على شرود الروح علها تفيء يوما، أم أن نكون يف 

القلوب عل حوادث الدهر ترق لنا يوما فتسمح ابللقيا. 
لو قيل ألمٍّ إنه سيحال بينها وبني ولدها وسيظل قلبه حاضرا معها، 
ولو قيل حلبيبة إن قلب حبيبها سيتحول ويبقى جبسده جوارها، احلاالن 
مكروهان، مع اختالف املواقع، فاألم ستحب أن ترى ابنها كل يوم وإن 
مل يكن يراها بقلبه، واحلبيبة ستحب أن يبقى قلب حبيبها مغلقا عليها 

وإن فتحت عينها ومل تره أمامها. 
ولكن ماذا لو مل تكن هذه اخليارات اضطرارية حىت، هل خيتار الناس 
أو  منهم،  نظرة عتاب  يتوارون من  أحبتهم،  أعني  يغيبوا عن  أن  حينا 
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خيافون من انكسارة عجز أمامهم، فيصبحون يف عداد قول شاعرن: وما 
كل نفس حني تلقى حبيبها تسر .. وال كل الغياب يضريها ؟ 

....
القلب  له  يستجيب  إذا كان كالمها  والواقع،  اخليال  بني  الفرق  "ما 
والذهن، ويرتك آاثره يف النفس واحلياة ؟ وما الفرق بني احللم واحلقيقة، 
النفس مث خيتفي منه عامل احلس  وكالمها طيف عابر، يلقي ظله على 

بعد حلظات .."
هكذا نطق ذلك العاشق هبذا الكالم الغريب، بعد أن لقي حبيبته تنزل 
من عربة الرتام ومعها طفلها الذي مسته بنفس االسم الذي اتفقا عليه 
قبل عامني، قبل أن ينفصال، سلم عليها ومحل الطفل وقبله مث ودعها 
وغابت جبسدها كما كانت طوال عامني، هكذا يضرب سيد قطب 

الغياب واحلضور واحللم واحلقيقة يف مقتل. 
....

ألن احلياة مقدر عليها غياب اجلسوم، فكان حضور القلوب فسحة 
من  مع  لتكون  ما  يوما  واملكان  الزمان  سيهزم  الذي  اخللود  اخللود، 

أحببت قدر ما أحببت.
أما وحنن ما زلنا هنا، فإنين عندما أفكر يف ابنيت اليت مل تتم سوى عام 
أهنا بعد عشرين سنة رمبا ستفارقين، أرهتب، وعندما أفكر يف صديقي 
الذي الزمته مخس سنوات يف سنوات الصيب ورمبا مر على مخس سنوات 
مل أره أو أمسع صوته، عن أصدقائي املمنوعني من العبور إىل الوطن، أو 
اآلخرين املغيبني يف األقبية وخلف األسوار، عن كل إنسان لقيته ساعة 
وأحببت لو امتدت يف تضاعيف الزمن، ال ليس امتداًدا أفقيا، ولكن 
امتدادا رأسيا متوازاي، لو يفعلها الزمن ويسمح لنا مبسارات متوازية حىت 
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نعب من احلضور ملا طلبنا من احلياة فوق ذلك.
....

قالت يل، ال تغب اثنية، مل ميض إال قليال على فراق موقوت، لكنها 
قالت، أما أن فكنت أكتم وأقول ليتها ال تقول. 

كنت قبل لقائها عندما أسافر جبسدي أغلق على قليب أقفاله، فال خيترب 
شيئا من دروب احلياة قبل أن تشاركه هي تلك الدروب أوال، أما اليوم 
فإين ال أرى شيئا إال بعينيها هي، وال أمسع مهًسا إال بسمعها هي، وال 

أشعر بديب حزن وال فرح إال كأنين هي، أو هي أن. 
يعد  مل  أنين كإنسان ضعيف  إال  فقط،  ليس ابجلسد  الوجود  أن  رغم 
حيتمل سوى اجتماع احلضورين، وغياب كل غياب مل يعد جيدي معه 
أي تعلل، ويكأنين أطلب خلوًدا كاملتنيب وأريد من زمين ذا أن يبلغين، 

ما ليس يبلغه من نفسي الزمن!
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إذا أردت أن ترى للتاريخ وجها فهو أشبه بوجه املدن القدمية، 
ال خيطؤه كل من مروا هبا ساعة أو مكثوا فيها ِعقدين.
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وجه طنجة

الرابط  أجدال،  الرابط  السبع،  عني  احملمدية،  إىل  املتوجهون  السادة 
املدينة، سال تربيكيت، القنيطرة، القصر الكبري، أصيلة، طنجة املدينة، 
من  القطار،  مقدمة  يف  األوىل  الدرجة  فضلكم،  من  القطار  اصعدوا 

فضلكم انتبهوا للسري .. 
تدفق صوت مذايع احملطة اآليل يكرر على املسافرين ابلعربية والفرنسية 
صدري  أفتح  ستنطلق،  اليت  والرحالت  للتو،  وصلت  اليت  القطارات 
لبعض اهلواء البارد وأطابق رقم القطار مع التذكرة يف يدي مث أستسلم 

لتيار املسافرين الصاعد إىل القطار. 
الشمالية،  املدينة  تلك  الطريق إىل  أمام عينيك يف  كل شيء منبسط 
طياهتا  يف  ابلبذور  احململة  احملروثة  األرض  واملراعي،  والوداين  السهول 
تستعد ألمطار الشتاء، واألزهار املتناثرة اليت تودع مشس الصيف، البيوت 
املرتاصة على احلواف والشياه اليت ترعى أمامها، اهلضاب واجلبال أحيان 
إىل  أكثر  السكة  اقرتب خط  بعيد كلما  من  يلوح  الذي  البحر  ولون 
الشمال، الصور من خلف النافذة تتداخل مع األصوات العربية احملّرفة 
وصخب  احملليات  النساء  وأزايء  الفرنسية،  اللغة  أو  املغربية  ابلدارجة 
األطفال يف ممشى القطار الذي مل يتوقف إال بذلك الصوت اآليل ينطق 

من جديد بعد ساعات طويلة: طنجة املدينة، هناية السري. 
كانت الشمس قد غربت، وإن كان الضوء األخري منها ما زال يف األفق 
ترسله على استحياء من مرقدها خلف البحر فيختلط مع أضواء املدينة 
صاعدة  احملطة  من  انطلقت  السيارة  للتو.  صحت  اليت  ومصابيحها 
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حنو األفق، ُمستقبليت الطنجّية املضيافة وصديقها يعرفانين على املدينة 
الوليدة يف عيين، سلكنا شارع البوليفار الرئيسي كل مبانيه كامسه فرنسية 
الطابع. تشعر كأنك يف مدينة أوروبية ابمتياز، ال يقطع أبوروبيتها إال 

عباءات بعض الرجال والنساء ذات الطُرز املغربية املميزة. 
شقة صغرية يف الدور األرضي من بناية هادئة، ابب املطبخ يطل على 
فناء صغري حمفوف بشجر الورد والرحيان، يتوسط الفناء طاولة ومقعدين، 
وجه حبيبيت الصباحي هنا يتناول معي الكيك والشاي، أستكمل قراءة 
اجلريدة وهي متسك ابلبخاخ ومتطر الشجريات بقطر املاء، مل أستطع أن 
أنظر إىل ذلك املكان بغري هذا املشهد الذي يدور يف رأسي، أي صباح 

استقبلتين به هذه املدينة العجيبة. 
دفعة  داخلي  إىل  تتدفق  أمامي صفحة صفحة،  تتفتح  املدينة  كانت 
بعد رشفات، وأن مل أكن  منه رشفات  يذيقين  دفعة، كشراب جديد 

ابملتعجل، فهذه مدينة ال يصلح معها من صفات العجلة شيئا. 
كنت أشعر ابلبحر يف كل مكان، مل أره بعد ولكن يف كل شارع من 
شوارعها أشعر أبنين أمسع هديره من بعيد، كأنه يعزف سيمفونية هادئة 
تسري يف أوصال وعروق املدينة. الحقا اكتشفت أن كل شوارع املدينة 
احمليط  الغرب  ومن  األبيض  البحر  الشمال  من  البحر،  هنايتها  تقريبا 

األطلسي. 
البصر،  ملح  يف  الزمن  اختطفين  مرة  ألول  احمليط  عند  وقفت  عندما 
أحسست حبوافر فرس ُعقبة غارسة يف الرمال، مسعت صهيله وكلمات 
فارسه الذي ال يريد أن يتوقف عن العدو والفتح، وعندما وقفت عند 
البحر ألول مرة. ونظرت صوب جبال إسبانيا املرتائية من بعيد؛ انفلت 
حلم  املعامل،  واضح  غري  الضباب كحلم  يف  غارقة  شيء، كانت  كل 
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لثمانية قرون كان مث ذاب يف الضباب كأن مل يكن. 
من فوق اجلبل املطل على املضيق تشعر أنك تطل من عٍل على عامل يبدو 
كزقاق صغري حتت شرفتك، تُرى هل رست سفينة نوح على هذا اجلبل 
"الطني جاء"،  منقاره فهتف نوح:  الطني يف  الطائر صاحب  فعاًل وجاء 
اخلاصة  روايتهم  هلم  املدينة  هذه  على  مروا  من  جه"؟ كل  "طنـ  فُولدت 
المسها، كلهم يدعي أهنم من مسوها، قصص الفينيقيني وأساطري اإلغريق 
وكتاابت الرومان وكل القادمني من البحر، حكاايت األمازيغ وكتب العرب 
يدعي  الصحراء، كلهم  من  املنبعثني  وكل  والرحالت  األسفار  يف  املدونة 
وصاًل بطنجة، وطنجة ال تبايل، تبتلع كل شيء ومتزجه مرة أخرى بلون 

الصخر والرمل والبحر.
ذلك  لضريح  ملتٍو ضيق  طريق  إىل  تشري  السوق  ساحة  الفتة صغرية يف 
الرحالة الفريد، حممد الطنجي، أو ابن بطوطة كما اشُتهر؛ ذلك الشاب ذو 
االثنني وعشرين عاما، الذي نزل من شرفته الطنجية إىل العامل،ذلك املؤرخ 
الشاعر الفقيه القاضي الذي قرر قطع بالد املغرب إىل مصر مث السودان 
النهر  وراء  ما  وبالد  وفارس  فالعراق  واحلج،  ومكة  فاحلجاز  الشام  فبالد 
واهلند والصني وبالد التتار وأواسط إفريقيا، مث بعد ما يقارب الثالثني عاما 
يعود ليدفن هنا مرة أخرى، أو رمبا ليس هنا، يف مكان ما غري معلوم، يف 

مكان ما يبتدئ من طنجة وينتهي إليها ويطيف بكل العامل. 
ما إن ترتك املدينة خلفك حىت يقابلك مرفُأها الكبري، املرفأ الذي انطلقت 
منه ذواُت األلواح والدسر خبيول الفاحتني أصحاب طارق، ومن بعد قرون 
خيول املرابطني واملوحدين يف حماولة اإلنقاذ األخرية ألندلس يوشك على 
أبشرعة  الفارين  آالف  استقبل  حىت  ينتظر كثريا  مل  الذي  املرفأ  الضياع، 
منكسة من وطن حمرتق وغربة لن تنتهي، كأين أرى مدامع القوم وحسراهتم 
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عليه  مر  متبلد  والشاطئ  املدينة،  شاطئ  على  املتكسر  البحر  موج  عدد 
اآلالف من قبلهم، اإلغريق والرومان والقوط، ومر عليه اآلالف من بعدهم 
الربتغاليني واإلجنليز واإلسبان والفرنسيني، رحلوا كما جاؤوا منه ترة أخرى، 

تركني املدينة تلملم جراحها يف كل مرة. 
مل تغادر األندلس من هنا قط، رغم أن الربتغال دمروا كل معامل املدينة وطردوا 
منها أهلها إال أنين أشتم رائحة األندلس يف وجوه الرجال وُحجُب النساء، 
املكان  ملتاهة  متاما  استسلمت  القدمي، عرفت ذلك،  للحي  عندما دخلت 
أو  خطوات،  عشرة  من  ألكثر  مستقيما  طريقا  تتلمس  أن  حُمال  والزمان. 
زقاقًا يتسع ملرور أكثر من ثالثة من املارة متجاورين، كل زقاق به عشرات 
التفريعات، البيوت املصبوغة ابألبيض واألبيض واألزرق تضفي على املتاهة 
سحرا خاصة، الزوااي واخلانقات واألسبلة اليت ما زالت صنابريها النحاسية 
تعمل، الزخارف اليت تبدأ وال تنتهي، متر عرب اجلدران إىل األلبسة واحللي 

واملقاعد الصغرية واجلرار الفخارية املزروعة.
ليست األندلس فقط اليت مل تغادر، كلهم مل يغادروا، حىت هرقل ومغارته ما 
زالت شاخصة أمام البحر، عندما ترتك املدينة القدمية خلفك جتد أن  أورواب 
كلها أمامك مرة أخرى؛ شارع بوليفار الذي استقبلين يف البداية ممتد من 
أول املدينة آلخرها كأمنا هو قادم من أول القرن التاسع عشر بكل مبانيه 
العالية ذات الطراز الباريسية، وأرصفته املرصعة ابألحجار الصغرية املرتاصة 
على جانبيه، املقاهي واحملالت نصف العربية نصف الفرنسية، املهرجانت 
السينمائية واحلفالت الغنائية، البارات واحلانت الليلة، القبعات الغربية وأزايء 

النساء املكشوفة، لوهلة تظن أنك يف مدينة جديدة أخرى.
ذات فجر، صليت يف جامع قريب، مسعت للمرة األوىل الرعد بورش عن 
نفع، بعد الصالة َجَلَسْت حلقة صغرية تردد الذكر وتقرأ ربًعا من آل عمران 
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بصوت مجاعي، ويكاد شاطئ املدينة ينسيين أن أحوازها أحواز رابط وجهاد 
املغريب  اخلط  الطوال، كان  السنني  اجلبال، وجاهدت  وزوااي صوفية مألت 
يف املصحف الذي بني يدي يذيبين مع احنناءات أصواهتم وحروف الماته 
ونونته وايءاته بنهاية الكلمات، كيف استقى ذلك اخلط العجيب من جفاء 

اخلط الكويف هذا اللني املتنوع، وكل تلك األقواس اآلسرة. 
مرت ثالثة أسابيع، ال أتذكر أنين خالل هذه األايم القليلة ركبت أي مواصلة 
إىل  منها  رحلت  وحني  القطار  من  جئتها  حني  فقط  املدينة،  يف  داخلية 
القطار، أحب املدن الصغرية، اليت أترجل فيها إىل وجهة أن قاصدها، كان 
البحر يدور معها ويدورها فإذا هي منبسطة أمامي على كف يدي أكوره 

فأسري إىل كل اجتاه مستمتعا ابلشوارع واألزقة. 
ما الذي ينقص مدينة كهذه، آه، ابلطبع أعرف، رمبا منذ اللحظة األوىل، 
وجه حبيبيت اليت تناولت معي الكيك ابلشاي يف اليوم األول يل هنا، رمبا 
لو كانت معي لقطعنا جوازات السفر وقدمنا طلب اللجوء، أو اختفينا يف 
أحد تلك األزقة إىل األبد، أو ركبنا البحر ومهنا يف الصحراء كابن بطوطة 
من جديد، أفقت من أحالمي على وقع صوت الرسالة اليت أتتين للتو من 
جهة عملي تذكرين بتقرير عن الرحلة. ضحكت، ذلك تقرير لن يرى فيه 

أحد وجه طنجة.
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يف كل مرة أشعر أنىن يف منتصف القصة، أقلب غالف الكتاب، 
وأمسح ذاكريت، واقرأ من البداية، هبذه الطريقة فقط ال تنتهي قصيت 

السعيدة، وال أمل من البداايت اجلميلة أبدا.
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الفتاة اليت قابلتها يف الُعرس

كان اجلو خريفيا، حديقة صغرية تتوسط املكان، أضواء تعلو ترة فتكشف 
الضحكات على كل الوجوه، وختفت ترة فتسرت اهلمسات والنظرات من 
كل العيون، تتلون وتتموج بكل ألوان الدنيا فتحدث ضجيجا ال يضاهيه 
العمالقة اليت تصدح  سوى الضجيج الصاعد إىل السماء من السماعات 

أبهازيج األعراس. 
بدليت السوداء وقميصي األبيض ويدي اليت ما زالت يف جييب أقف على 
حافة العرس جامدا كعاديت يف تلك املناسبات، لدقائق أنظر للحدث وكأنين 
اليت تدور ابلشرابت واألغاين  الكؤوس احلمراء  فيه،  أحلق فوقه ال أشارك 
يومض  الذي  الكامريات  فالش  أخرى،  بعد  واحدة  تُلعب  اليت  الصادحة 
كل دقيقة، واألطفال الذين يلهون بني أرجل احلضور، وأن .. كعاديت أقف 

وحيًدا يف تلك اللحظات. 
أختيل دائما كما يف أحالمي فتاة أحالمي، تقف بني املدعوات، تقع عيناي 
العرس عله يعرفها،  النظرة األوىل أمهس يف أذن أحد أصحاب  عليها من 
أحصل على أي وسيلة اتصال أبهلها. آه، قصة رتيبة، لعل هذا ما خيطر 
ببال الشباب والفتيات عندما يتزين لعرس أحدهم، رمبا أود أن ذلك أيضا، 

ولكن ليس هبذه الطريقة األوتوماتيكية.
فكرت أن أهني فقرة أتمل قاع أحزاين كما يسميها أصدقائي عندما يضبطونين 
متلبسا هبذه احلالة، أن أشارك رمبا يف رقصة مع العريس، أو أن أذهب حىت 
قبل االنصراف، لكنها مل  العرس كتسجيل حضور  للسالم على أصحاب 
ترتكين أفعل أايًّ من هذا، ظهرت فعال، كما لو أن ليلة ظلماء حتسب أهنا 
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يف آواخر الشهر العريب مث فجأة يظهر القمر فتدرك أنك يف ليلة بدر، لكن 
سحبا سوداء ثقيلة كانت حتجبه فلم تتبني إذا كان غائبا أم فقط غائًما. 

كانت أغنية "أن عارف إين حبلم" بدأت عندما رأيتها تتزين ابألزرق املطعم 
ابألصفر الذهيب، توزع البسمات على كل احلضور يبدو أهنا من أصحاب 
العرس، تدبدب برجليها وتفتح ذراعيها يف حفاوة عجيبة لكل مقبلة عليها 
كأمنا قابلت حبيبها تنتظره من سنني. وجهها ليس كما تعرف من وجوه 
النساء أو الناس، كأمنا صيغ كامال من مُجان، ال تعرف على وجه الدقة أي 

شيء جيذبك فيه، فقط كله مجيل.
قبل  وهلة،  أول  رأيتهما  لقد  نعم  عينيها،  عن  للحديث  أنساق  لن  ال، 
أوال،  املت  قرأت  لقد  التفاصيل،  تلك  وكل  الباسم  الثغر  وقبل  النصيف 
فواريت نفسي عنه وذهبت أتلهى ابحلواشي، رمبا لو نظرت أكثر الحرتقت، 
ال يليق للشارب أن يفرغ الكأس يف جوفه كاملغبون دفعة واحدة، إمنا الكأس 

يف الرشفات رشفة رشفة.. دفقة دفقة.. نظرة نظرة.
أن  الليلة،  أول  فيها  فكرت  اليت  الرتيبة  القصة  تذكرت  اآلن؟  أفعل  ماذا 
على  احلصول  أستطيع  عن  رمبا  عنها،  وأسأله  أحدهم  إىل  فأميل  أذهب 
صفحتها يف العامل األزرق. هذا أفضل خيار، أكتب امسها وأرى صورهتا، 
أرى أول منشور بيت شعر أهواه، وأول صورة ملكان حملبب إىل قليب، أرسل 
هلا برسالة أحتجج فيها ابلسؤال عن أي شيء، فتفهم املغزى أو ال تفهم، 

فنبدأ يف احلديث حىت أراها، مث أخربها. 
رمبا تكون قصة ذات هناية مفتوحة، رمبا أترك تلك الظرة ختتمر يف رأسي 
وأذهب ألراها مرة أخرى تسحب كتااًب من رف مقابل للرف الذي أسحب 
منه عند ابئع كتب، أو جتلس يف املقعد الذي يقع أمامي مع صاحبة هلا 
يف قاعة سينما، أو خترج بباقة زهور من حمل ابئع الورد قبالة بييت، أو تظهر 
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على املنصة فجأة يف ندوة أحضرها.
متنيت للحظات أن تكون فتاة أعرفها من قبل، بدت يل اليوم مجيلة أكثر 
من أي وقت مضى، أكتب امسها يف قائمة هاتفي وأرسل هلا رسالة قصرية 
أعرب فيها عن إعجايب هبا ورغبيت يف التعرف، ترتيب آخر مجيل هلذه القصة 
النظرة ختتمر  أترك تلك  القصرية، أو ميكن أن تكون قصة قصرية حزينة. 
يف نفسي، مث ال أراها مرة أخرى مطلًقا، تسافر، ختتفي، أو تنقطع القصة 
انقطاعا ال رجعة فيه، أن تكون متزوجة، ومعها طفل يعلب اآلن مع هؤالء 

األطفال. 
انفلتت مين ضحكة على اهلاجس األخري، لكن طيفه مل يلبث أن أخذ يف 
التحقق، فتلك فتاة أخرى حتمل طفلة مجيلة وتذهب هبا إليها كما لو كانت 
أمها، الطفلة ما إن رأهتا حىت هتللت ومدت ذراعيها الصغريين لتتثبث هبا، 

مل تكن تشبهها كثريًا، لكن رابطا ما أشعر فيه أهنا منها.
ورٌد على الطوق املزيَّن لرأس الطفلة أصبح حيجب شفتاها اليت تقبالن رأسها 
وتلثمه ابستمرار. ال أجنذب بشكل عام إىل األطفال إال بشكل عابر، لكن 
هذه الطفلة دون عن مجيعهم تلفتين، عينان ذوات لون مل أره يف ألوان العيون 
من قبل، بين خملوط خبضرة داكنة كأمنا سوداوان وما مها ابلسوداوين، رمبا 
مها زيتونيتان، وجه دائري صغري مغر ابلتقبيل وثغر بشفتني ورديتني ما زال 
بال أسنان كأنه يقطر شهدا، للحظة متنيت أن تكون هذه ابنيت اليت حتملها 

ال ابنتها.
أهنا  لوهلة تومهت  تتحرك حنوي،  بدأت  أهنا  أتوقعه يف أي قصة  مل  الذي 
تبتسم، تبتسم يل حتديًدا، عيناها تنظر إىل عيينَّ، خطوات تفصلها عين، 
ترى هل تعرفين، رمبا تتابعين من بعيد، تقرأ ما أكتب، تعجب مبا أصور، 
تسمع ما أدندن.. تلهث التخرصات سريًعا يف عقلي. قليب هو اآلخر يزداد 
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النبض فيه أحاول أن أمجع بعض العبارات اليت ميكن أن أرد هبا على حتية 
صارت على بعد خطوتني مين واملخرج يريد من املشهد أن يكتمل أبغنية 
"تتجوزيين" اليت بدأت للتو )فيه حاجات ملا بتتقال بتغري كل حياتنا معاها( 
، تقرتب ومتيل برأسها نحية أذين حىت أستطيع مساعها وسط الضجيج، 
ال أمسع جيًدا فتكرر الكلمات بصوت أعلى : واقف سرحان كده ليه خد 

بنتك شوية. 
أومأت رأسي متفهًما ومحلت الصغرية، طبعت القبالت على خدها املورد 

الصغري ورحت أجاريها يف مناغاهتا املدغدغة. 
 ....

أخريا يف السيارة إىل بيتنا، انطلقت حتكي ابندفاع حمبب إىل نفسي عن العرس 
وعمن قابلته، عن التفاصيل الصغرية واألشياء اجلميلة واألمنيات الدعوات 
واملباركات اليت تناقلتها مع األهل واألصحاب، توقفت برهة وسألت: كان 
شكلك عجيبا عندما أتيت لك ابلبنت، كنت تقف كالغائب عن الوعي 

حتملق يف، مباذا كنت تفكر ؟
أبنين معجب بك وأريد أن أتعرف عليك   -

أطلقت ضحكة مرحة: كف عن املزاح قل يل اآلن يف أي واد كنت هتيم، 
وأطالت بتنهيدة الياء قبل امليم قبل أن تلتقط هاتفها لرتاجع ما فاهتا أثناء 

احلفل.
يف واديك.   -

رسالة يف اهلاتف مين، فتحتها متعجبة غري مبالية جبوايب الفاتر منذ قليل، 
مجلة مقتضبة تتوسط الشاشة: أن معجب بك، ممكن نتعرف؟ 

اليت  اخليال  قصص  يف  جيد  بشكل  تساعدين  أهنا  صاحبيت  يف  العجيب 
أعيشها، فقد تورد وجهها أول ما قرأت الرسالة كأهنا جاءت من فىت رآها 



351

يف العرس فأرسل هبا إليها، رمبا هذا من أكثر ما يدهشين فيها، احتفاظها 
الدائم بكوهنا تلك الفتاة اليت وقعت عليها عيناي للمرة األول منذ سنوات.
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